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الدولية،)السمخةكثا53كاهاطههعءهاحل!حولل!4ءألعالميةاالمعارفدائرة،لأولا:رئيسيينمصدريرسموادهاالموسوعةهذهستمدتيرإ

الموادتلكتمقيحمع،الدائرةتلكموادمنالكتيرترجمحيثام(،899و7911و6991و5991و4991وأ39!ر2991طبعات

عاليةنمسةالثاليةالطبعةبهدهبلغتوالتيالمعرلة،مجالاتمحتلف!فيعربباحتونلهاقامالتىالإضافات،الثالىواسلاميا،عربياومواءمتها

عبدالعزيزبنسلطانمؤسسةموقفعنبالضرورةتعبرلاوأفكارآراءمنالموسوعةتتصمنهمافإدولذا.للموسوعةالإسلاميةالعرليةالهويةتعمئ

وعملرأيعنتعبروإنمالوك(؟)وورلدالعالميةالمعار!دائرةأو(،والتوزيعللنمتمرالموسوعةأعمال)مؤسسةالناشرةالمؤ!سسةأو،الحيريةسعودآل

الموسوعةهذهتتطورأنوالمأمول!أسلاميا.عربياومواءمتهاوتنقيحهابمراحعتهاقامواأوترحموهاأوالموادكتبواالذينالمتحصصين،الأساتذةمئات

فيوالتمهيدالطعتينمقدمتيانظر.اللهلماذنوالتحديثوالمواءمةالتمقيحاستمرارمع،والإسلاميةالعربيةالموادمنمزيدلمحاصافة،طبعةبعدطمعة

.الأولالمجلدصدر

التنويه.وحبلذا،شريفةنمويةوأحاديث،كريمةقرآنيةآياتالموسوعةهذهتحوييرإل!

الثانيةالطبعة

(أم99هـ)9أ914،والتوزيعلبشرالموسوعةأعمالكامؤيسة

ابخترأتاءالوطةفهدالملكمكتبةفهرسة

الرياض.-2ط.-العايةالعريةالموسوعة

سم742.*67.1ص896

)محموعة(80699-320-53ردمك

(8)محلد603-40-80699

الرديةالموسوعات-أ

3100181353ديوي

0353/18.الإيداعرفه

)محموعة(53080699-32ردمك

(8)محلد60-308-4.699

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةالعربيةالمملكة65311الرياض-72029بص

(1)8871914:فاكس-(1)5491914:تلفون
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6141الأولىالطبعة

9141الثانيةالطبعة

اوالبمحقوقجميع

الموسوعة،هذهأجزاء

أكاسواء،وسيلةبأي

إلاغيرها،أوتسجيلا

م()6!91هـ

م()9991هـ

منجزءأيببممسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءجميعفىوالتوزيغلنشر

وأهيئةأيعلىنقلهأووامشرجاعها،المعلوماتلخزننظامأيفيإدخالهأو

وأاستنساخاكانتأو،ميكانيكيةأوممغنطةشرائطأو،إلكترونيةوسائلنت

الناشر.منكتايبإذن
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العربية،الهجاءحروفترتيبفيالرابعالحرفالثاء.ت

ويساوي.العربيةالأبجديةترتيبفىوالعشرونوالثالث

حسابانظر:.الجملحسابفي5(00)الرقمعدديا

الترتيبفييأتيالقديمالصوتيالترتيبوفى.الجمل

جني.ابنعندوالخامسأحمد،بنالخليلعندعشرالتاسع

الخامسالترتيبفييأتيالحديثالصوتيالترتيبوفي

العربية.البلادأغلبفيالمعاصرينالصسوتياتعلماءعند

يصدرمهموساحتكاكيصوتالثاء.الصوتيةالصفات

اللسانيوضعالثاءنطقفعند.اللسانوطرفالأسنانبينمما

الهواءبمرورتسمحبصورة،والسفلىالعلياالثناياأطرافبين

للهواءالسماحعدممعالاحتكاكفيحدثضيق،منفذمن

نطقه.عندالصوتيةالأوتارتتذبذبولا،الأنفمنبالمرور

التعريف)أل(لاممعهاتختفي،الشمسيةالحروفمنوالثاء

الصامت.أنظر:.الثوب:مثل،كتابةلانطقا

المعجمةالحروفمنالثاء.الكتابيةالصفات

مفرذاالثاءحرفويكتبفوقها.مننقطبثلاث)المنقوطة(

،ثهكذا:قبلهبماومتصلا،ورثمثل:فىث،هكذا:

،ثورةمثل:فىث،هكذا:بعدهبماومتصلا،عبثمثلفي

.منثورةمثل:فىث،هكذا:بعدهوماقبلهبماومتصلا

الألفباء.،الأبجدية،العربيةالحروفأيضا:انظر

-؟اهـ،23-؟)البنانيأسلمبنثابت

،الأعلاموأحد،الإسلامشيخ،القدوة،الإمامهوم(.147

وزهادهم،،البصرةأهلتابعىمن،البنانىأبومحمد،

المأمونين.الثقاتأحدوهو،الأئمةعنهكتب.ومحدثيهم

عمر،بنعبداللهعنوحدث،معاويةخلافةفيولد

عنهوحدث.التابعينمنوكثير،وأنس،مغفلبنوعبدالله

سلمة-بنوحمادزيدبنحماد-والحمادان،شعبة

له:المدينيابنقال.وغيرهمرباحأبيبنوعطاءومعمر،

منأعبدرأيتمازيد:بنحمادوقالحديثا،052نحو

عاما.08يجاوزعمرعنتوفي.ثابت

م(.5491-؟هـ،ا436-؟)محجوب،ثابت

خطابية.مواقفله،مصريوكاتبطبيبثابتمحجوب

الاستعمارأثناءالسياسيةالسودانلقضيةبمناصرتهاشتهر

)سنةبمصرالعمالحركةتنطمإلىوبدعوته،البريطاني

الجامعاتفيالعسكريالتدريبوإدخالهام(029

وكان.السودانبشماليدنقلامنأصله.المصريةوالمدارس

والحصونالعماراتفىالنظرتولىفيها،مهندساأبوه

ابنهفيهاولدالتيالسنةفىالقاهرةإلىوهاجر،الأميرية

.محجوب

ثالحرفلث!مثيلخاصهطرؤ

!

العردسةءمورساشارات

صالو!؟-الخطكنهححلفهبأكوإعإب!الثاء

سشآكا3-3-لكلكالص

البرثعه-3صكا3يئىص-الد!ر4كا!-الفرسي-لبخاالكوف!

كا-كا-ء،الطاممطالتسمخ!ماالثاكرمننماذبم

-كا"بجدية4

نهاكهكاركلط3بدإب!متفصل11.السعوديةفيالإساريعالمستخدمةبريلى



يتجررما،تشرلا

الخلق،دمثطبيئاوتخرجالقاهرةفيمحجوبنشأ

النهضةفيعملالمعشر.حلو،الطويةسليم،اللسانعف

عامالثورةخطباءمنوكان،زغلولسعدمعالمصرية

النوابمجلسأعضاءمنعضواكانثم.ونفيأم،919

كبيرأثم،الجامعةفيالضرعيللطباستاذاعين.المصري

.بالقاهرةوتوفيلأطبائها.

وزراءرئيسة(.-أم29)5مارجريتثاتشر،

،أم099عامحتىأم917عاممنالمتحدةالمملكة

وأول،المنصبهذاتتسلمبريطانيةامرأةأولكانتوبذلك

رئيساالطويلةالمدةهذهخدمالعشرينالقرنفيبريطانى

عامالمحافظينلحزبرئيسةثاتشراختيارتمللوزراء.

حزبهاهزمأنبعدللوزراءرئيسةوأصبحتأم،759

عامجرتالتيالعامةالانتخاباتفيالعمالحزب

.ام979

فىجرأنثامفىروبرتسهيلدامارجريتولدت

للبقالة،محلصاحبوالدهاوكانبإنجلترا.لينكولنشاير

تربيةتربتوقد،للسيداتخياطةوالدتهاكانتبينما

متفوقةطالبةمارجريتفكانتالمدرسةفىأما.صارمة

منحةعلىحصلتام439عامففى.ممتازةورياضية

عامفيهاوتخرجتأكسفورد،بجامعةالكيمياءلدراسة

الفترةخلالأبحاثكيميائيبوظيفةوعملتأم،479

فىالقانونتدرسبدأتكما.ام519إلىأم479من

فراغها.أوقات

كانالذيثاتشردينيستزوجتام519عاموفي

بعدفيماوأصبح،الملكيةالمدفعيةسلاحفيسابقاضابطا

الناجحين.الأعمالرجالمن

.أم959عامالعموممجلسثاتشرمارجريتدخلت

إدواردبقيادةالحكومةإلىالمحافظونعادأم079عاموفي

علىالمنافسةثاتشروبدأت.للتعليموزيرةعينهاالذيهيث

عامللوزراءرئيسةوأصبحت،أم479عامالحزبقيدة

الانتخاباتفيالعمالحزبعلىفوزهابعدام979

حكومةأولشددت.العامة

-لثاتشر)!791

مميامعتهامنأم(839

بارتفاعوسمحت،النقدية

الرقابةوألغت،البطالةمعدل

عاموفيالأسعار.على

القواتاحتلتام829

فوكلاندجزرالأرجنتينية

للإدارةتخضعالتي

ثاتشرمارجريتفيوالواقعةالبريطانية

بينطويلخلافبعدوذلكالأطلسى،ألمحيطجنوب

وتبعاالجزر.هذهعلىالسيادةحولوالأرجنتينبريطانيا

وقدالجزر.تلكلاستعادةقواتهاثاتشرأرسلتلذلك

بعدام829يونيوفيهناكالأرجنتينيةالقيادةاستسلمت

تخلىام859عاموفى.كبيرةبخسائرالجانبينإصابة

بعدكاملاعامااستمرإضرابعنالبلادفيالمناجمعمال

الحجريالفحممجلسبرامجتعديلثاتشررفضتأن

المناجم.دماغلاقالخاصةالقومي

باعتقدأم879عامحتىثاتشرحكومةوكانت

النفطوصناعةوالاتصالاتالطرانخطوطالخاصللقطاع

التخصيص،أوبالخصخصةعرففيماالسفنوبناءوالغاز

كانتبينماالعمالنقاباتقوةمنالحدإلىالقوانينوأدت

أيضاالعامذللثوفىمستمر.ازديادفيالشركاتأرباح

وأصبحت،العامةالانتخاباتفىالفوزثاتشرضمنت

أنتخاباتثلاثةيكسببريطانيسياسيقائدأولبذلك

ثاتشرحكومةوقعتام859عاموفي.متتاليةوطنية

الصينيةالحكومةبموجبهاتعهدتالصينمعمعاهدة

البريطانيةللمستعمرةالرأسمالىالاقتصادعلىبالمحافظة

الصينيةللسيادةعودتهابعدعاماخمسينلمدةكونجهونج

.أم799عام

التيثاتشر،لزعامةالمعارضةازدادتأم099عاموفي

كسبعلىمقدرتهاعدممنتأكدتأنبعداستقالت

خلفاميجرجونانتخابوتم،المحافظينزعامةانتخابات

لها.

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.ثاج

منالشرقيالشمالإلىثارصحراءتمتدصحراء.ئار،

نهرسهلإلىراجستانعبرالهندفىآرافالىجبالسلسلة

الهندية.الصحراءأيضاوتسمى.باكستانفيالسند

.البنجابإقليمالشمالمنويحدها

ومعدل2،أكم)00.29حواليثارصحراءتغطي

الصحراءهذهيسكنولمسنويا.سم25مناقلأمطارها

فىالأغنامربواحيث،السكانمنقليلسوىسابقا

اللازمالعشبلإنباتالكافيالماءفيهايوجدالتيالمناطق

،أم869عامغانديأنديراقناةإنجازتموقد.للرعى

الصحراء.تلكفيالريمشاريعوبدأت

والأحجارالثمينةبالمعادنغنيةبانهاثارصحراءتمتاز

فىللهندالنوويةالتجاربلإجراءموقعأقيموقد.الكريمة

إحدىأيضافيهايوجدكماالصحراء،تلكفيبوخاران

كوتا.منطقةفيالذريةالطاقةإنتاجمحطات

الحنطة.سوسةان!:.الدرةل!اقبة



ليومالثا

.القدممسمارانظر:.القدمتؤلول.الكروميكحمضانظر:.الكروميومأكسيدثالث

التخديقانظر:.الأديدورينلمحوسفاتثالث

الخلية.بمالحيهوائيةالتدريبات،الحيوي

الجدد.سطحعدىينمو،وصلبخشننتوءاوولول

منجزءأيفيوأعدادوأحجامأشكالعدةفيويظهر

متعددةاماكنوفي،واللسانالشفةعلىيظهروقدالجلد.

الصغير،كالقنبيلكتلشكلعلىالثؤلولينمو.الجسممن

مؤلما.المشىيجعلمماالذرةحبةمثلالقدمأسفلفيوينمو

باللحية.شبيهةزوائدالوجهعلىينموالذيالثؤلولويكون

معينة.بفيروساتالإصابةعنالثؤلولعدوىوتنتج

منالسطحيةالطبقةخلايافيتعيشالتيالفيروساتوهذه

السطحويكونللجلد.الباطنيةالأنسجةتصيبلاالجلد

وينتشر.الدمويةالأوعيةعددفيهايقلطياتالسميك

وأ،الجسممنأخرىأجزاءإلىاللمسطريقعنالفيروس

.الثؤلولخدلقإذاآخرشخصإلى

هوالسببيكونوقد،معالجةبدونيبرأالثاليلوبعض

فيالثؤلوليعالجوالتطعيم.الفيروسضدالمناعةتطور

مايستخدموغالباالبشر.لمعالجةعملىغيرأنهإلاالأبقاربم

ضرراتسببالتيالثآليللإزالةالتجميدأوالكيالأطباء

قبلمنالثؤلولمعالجةويجب.العميقةالجلدلطبقاتقليلا

فقط.الأطباء

فلزوهوا+.ورمزه،الكيميائيةالعناصرأحدالثاووم

.بالرصاصشبيه،الزرقةإلىضاربرماديلونذوطري

حيثالحديد،بيريتمنالثاليوممعظمعلىالحصولويتم

كما.فيهالشوائبكإحدىالعنصرهذامناثارتوجد

والهكتريت،الكروزيتمثلالمعادنبعضفىأيضايوجد

وليمالسير،الإنجليزيالعالماكتشفوقد.واللورندايت

.ام861عامالثاليوم،كروكس

لهالذريوالوزن81،للثاليومالذريالعدد

عنديغلىبينمام،5.303انصهارهودرجة383.40.2

هيوكثافتهم(.015)+ءم5741الدرجة

وفلز.الكثافةانظر:.م02الدرجةعند3جم/سما8.1ء

يأ،تراكميتأثيرذوسمهإنإذ.للإنسانجداسامالثاليوم

قدالعنصرلهذاالكثيروالتعرض.الزمنمرورمعيزدادأنه

عنيفا.واضطرابأومغصا،نفسيةوآثاراعصبيا،تلفايسبب

شللبسبب،الوفاةثم،تامةغيبوبةحدوثإلىيؤديوقد

التنفس.جهاز

نأإلا،عديدةاستخداماتومركباتهالثاليومويستخدم

الكيميائيةطبيعتهبسببمحدودةالاستخداماتهذه

يفيد102-ا+وهو:العنصر،لهذاالمشبعوالنطرجدا.السامة

كبريتاتتستخدمكما.القلبأمراضبعضتشخيصفي

الجسم.منمكانأيأوالوجهأوالقدمأواليدعلىالثؤلوليظووقدالجلد.سطحعلىينمووصلبخشىنتوءالثؤلول



،يوثانت8

بروميدمركباتوتتغير.والجرذانللنملسمابكثرةالثاليوم

تعرضهاعند،الثاليوموكبريتيدالثاليومويوديدالثاليوم

قياسأجهزةفىتستخدمفهيلذاالحمراء.تحتللأشعة

ورصدها.الأشعةهذه

بورمامندبلوماسيأم(.749-091)9يوفت،ظ

عاميبينالمتحدةللأمالعامالأمينمنصبشغل

عمل.أم79وأأ629

الأميزبأعمالقائماأولأ

منصبشغلحيث،العام

داجلهالسابقالعامالأمين

قبلماتالذيهامرشولد

ولد.عملهفترةيكملأن

بورما،فيبانتاناوفيثانت

.رانجونجامعةفيودرس

وصحفيامدرساعملوقد

ثانتيو2891عامىبين

بمقاومتهوعرفام،479و

بورمافىللإعلاممديراثانتوأصبحللاستعمار.الشديدة

وفي،ام489عامللإذاعةمديراأصبحثم،أم479عام

.المتحدةالأمإلىبورمالوفدأصئرئيعمئا،ام579عام

.المتحدةالأم:أيضاان!

)لطارياتالبطاريةانظر:.الرصاصأكسيدئالي

حمض(.-رصاصالتخزي!

رائحةدهاللونعديمسامغازالكبريتأكسيدثالي

ومن،البركانيالنشاطمنطبيعيةبصورةويتكون،نفاذة

حرقطريقعنتصنيعهأيضاويمكن.العضويةالمادةتحلل

وينطلق.المعدنيةالكبريتمركباتتسخينأوالكبريت

النفطتكريرمعاملمنالجويالغلاففيالغازهذا

وأالفحمتستهلكالتىالكهرباءتوليدومحطاتوالمصانع

النفط.

الذيالكبريتأكسيدثانيالناسيتنفسالجوهذاوفي

فىالذوبانويمكنه،التنفسيوالجهازالعينأغشيةيهيج

يقتلوقد،يؤذيالذيالحمضيالمطرليكونالماءقطرات

المطرويتكون.المبانىيتلفأنهكما،الفطريةالحياة

إلىالجوفىالكبريتأكسيدثانىتحولإذاأيضاالحمضي

منتحدالحكوماتمنوكثير.الكبريتأكسيدثالث

تطلقهاالتىالكبريتأكسيدثانيكمياتاممتخدام

الكبريتأكسيدثانىالمصانعوتخلطالهواء.فىالمصانع

يستخدمالذيالكبريتوزحمضعلىللحصولالماءمع

ثانيويستخدم،الطعاموحفظالأقمشةلتبييضمادة

وحمضالكبريتيتاتلتحضيرأيضاالكبريتأكسيد

ودرجةالضغطتحتسائلإلىالغازيتحول.الكبرشيك

والصيغة.تبريدكسائليستخدموعندها،م015-حرارة

المطرأنظر:203.هيالكبريتأكسيدلثانيالكيميائية

البيئي.التلوث،الحمضي

والرائحةاللونعديمغازالكريونأكسيدثالى

ولابد.الأرضفيهابماكثيرةكواكبأجواءفىيوجد

الحصولمنالأرضعلىتنموالتيالخضراءلجمئالنباتات

وتنمو.تحياأنلتستطجعالجومنالكربونأكسيدثانيعلى

غذاءهاتحولعندماالغازهذاوالإنسانالحيواناتوتفرز

أكسيدثانىالحيواناتوتطلق.حيةوأنسجةطاقةإلى

أكسيدثانيويتكون.تتنفسعندماالجوفيالكربون

الكربونعلىتحتويمادةأياحتراقعندأيضاالكربون

أكسيدثانيوينتج.والحطب،والنفط،الحجريالفحممثل

.والنباتالحيوانجثثوتعفنتخمرعندأيضاالكربون

جوفيالكربونأكسيدثانينسبةوتقلالتخمر.انظر:

.%أعنالأرض

الأرضجوفىالموجودالكربونأكسيدثانييساعد

الشمسضوءيسقطفعندمابها.الحرارةدرجةتنظجمفي

ثانىغازويمتص.حرارةإلىمنهجزءيتحول،الأرضعلى

بهاويحتفظالحرارةهذهمنجزءا،الكربونأكسيد

ضوءحرارةكلتسربتفإذا.الأرضسطحمنبالقرب

في!شصبحالأرضفإن،الخارجيالفضاءإلىالشمس

أخذتوقد.الكربونأكسيدثانيلولاشديدةبرودةحالة

منذالازديادفيالجوفيالكربونأكسيدثانىكميات

احتراقبسبب،الميلاديعشرالتاسعالقرنتسعينيات

فيهذاتسببوقد.الكربونعلىيحتويالذيالوقود

تأثيرأنظر:.الأرضحرارةدرجةمتوسطفىطفيفةزيادة

المحمي.البيت

المنزلفيمهمةفوائدالكربونأكسيدولثاني

مسحوقعنيصدرالذيالكربونأكسيدفثاني.والصناعة

ويستعمل.الكعكصنعفييستخدمالخميرةأوالتخمير

والجعة،،الغازيةالمشروباتصنعفىالكربونأكسيدثانى

المميز.أزيزهاعليهايضفيحيث،المشروباتوبعض

إطفاءأجهزةبعضفيالكربونأكسيدثانييستعمل

النقىالكربونأكسيدثانىولأن،يحترقلالانه،الحريق

أكسيدثانيتمكنالخاصيةوهذهالهواء.منوزناأثقل

الأكسجينوتحجب،الحريقناروتغطيةتغليفمنالكربون

النارأنومعلومالنار،إلىالوصولعنالهواءفىالموجود

وزنثقلوخاصية.الاحتراقفيلتستمرللأكسجينتحتاج

،الكهوفقاعفييتجمعتجعلهالكربونأكسيدثانى



الثانية

أكسيدثاني

الهواءفيالكربون

الناسيستنشق.الأكسجينوتعطىالزفير،فيوالحيواناتالبشريطلقهالذيالكربونأكسيدثانيالنباتاتتمتص

أجعسامهم.فيالطحامحرقعنينشأالذيالكربونأكسيدثانيويطلقودالأكسجينذلك-الحيواناتوكذلك-

كبير.حدإلىثابتةوالأكسجينالكربونأكسيدثالينسبةتبقىالدورةهذهخلالومن

منالأكسجينيمنعوقدوالابار.،والصوامع،والمناجم

الناسعلىخطورةيشكلمماالأماكنتلكإلىالوصصل

هنالك.التنفستستطيعلاحيثوالحيوانات

حرارةدرجةفىالكربونأكسيدثانىيتجمد

الجليدالمجمدالكربونأكسيدثانيويسمىبم،.5-78

سائلإلىالعاديالضغطحالةفييتحوللالانهالجماف،

حالةمنيتحولأي،يتسامىبل،الحرارةدرجةارتفاععند

رأسا.الغازيةالحالةإلىالصلابة

واحدةذرةمنالكربونأكسيدثانيجزيئاتوتتكون

الكيميائيةوالصيغة.الأكسجينمنوذرتينالكربونمن

جوزيفالكيميائيوكانشا.20هيالكربونأكسيدلثاني

الثامنالقرنمنتصففيالغازخواصحددمنأولبلاك

كيميائيا،الجنسيةالأسكتلندي،بلاكوكان،الميلاديعشر

وطبيبا.

التركيب؟الحريقمطفأةبمالجافالجليدأيضا:انظر

الفوئى.

الجديدانظر:المجمد.الكربونأكسيدثالي

.الجاف

النوويةالطاقةانظر:اليوراليوم.أكسيدثالي

اليورأنيوم(.ومعالجة)تكريراليورانيومالوقود(،)تحضير

وذده،لونلاسامسائلالكربونكبريتيدثاني

طيب.ح32الكيميائيةصيغته.للاشتعالشديدةقابلية

شموائبعلىعادةيحتويولكنهنقيا،يكونعندماالرائحة

ويستخدمالفالممد.البيضرائحةتشبهكريهةرائحةتعل!

والمبيدات،السلوفانصناعةفيالكربونكبريتيدثاني

وهوالكربونكلوريدورابع،الصناعيةوالأقمشة،الحشرية

الكبريتالكربونكبريتيدثانييذيب.المهمةالمذيجاتمن

.الهنديوالمطاطوالشمعواليود

الكوكفحمبتسخينالكربونكبريتيدثانىيصنع

بتسخينأيضاإنتاجهويمكن.كهربائيفرنفيوالكبريت

غليانهدرجةوتبلغ،والكربون)32!3(الحديدكبريتيدثاني

.م6.1115-انصهارهودرجة،م5.64

الكبريتيد.:أيضانظرا

الوقتدقياستستخدمالمتريالنظامفيوحدةالتافية

06فإنالوقتقياسوفى.ثبالحرفلهاويرمزوالزوايا

الساعةفىدقيقة06وهناك.واحدةدقيقةتساويثانية

منجزءاتساويفالثانية.اليومفيساعة42و،الواحدة

تساويالزوايا،قياسوفي.اليوممنجزء004.86

الدرجةفيدقيقة06وهناك،واحدةدقيقةثانيةالستون

تساويفالثانية،درجة036إلىالدائرةوتقسم.الواحدة

الثانيةوتساوي.الدائرةمنجزء692.1!...منجزءا

متساويةغيرالأياملكن،اليوممنمحدداجزءاالوقتمن

حولكاملةدائرةفيتتحركلاالأرضلأنالطولفي

غيراليومعلىاعتماداالوقتقياسفإنولذلك.الشمس

العلمية.للأغراضاستخدامهيمكنولاثابت



ثانيت01

قياسيحسابلتحقيقذريةساعةالعلماءويستخدم

الذبذباتلعددطبقاالوقتفتراتبقياسوذلك،للوقط

.السيزيومذرةمنالإشعاعمنمعيننوعيصنعهاالتي

مفمروبة6312919و077تساويبأنهاالثانيةوتعرف

الإشسعاع.هذاذبذبةفي

الد!قة.،الذريةالساعكةأيضا:انظر

يبلغبإنجلترا.كنتفيمحليةحكوميةمقاطعةظب

مساحةتقريباوتشغل.نسمة07121؟0سكانهاعدد

الزاويةفىساحليةمنبسطةمنطقةوهي،ثانيتجزيرة

هذهمجلسمكاتبوتوجد.لكنتالشرقيةالشمالية

منكلالمقاطعةهذهفىوتوجد.مارجيتفيالمقاطعة

وبرودستيرز،،بيرشينجتون:التاليةالساحليةالمصايف

ورامسجيت.،ووستجيت،ومارجيت،وكليفتونفيل

تشارلزالإنجليزيالروائيباسممبرودستيرزاسموارتبط

ديكنز.

إلىالشرقمنكمأ6حوالىثانيتجزيرةطولويبلغ

.الجنوبإلىالشمالمنكم8و،الغرب

)التقويمالسنويالتقويمانظر:.الكييسةالثائية

.العام(بمالجريجوري

البيبديوجرافيا.انظر:.المراجعتبت

فطوظيفتهالصدرجانبىعدىغديبروزالثدي

ولكن،ثديانللبشر.الطفللتغذيةالحليبإفرازالإناث

ولا.الحليبإنتاجعليفقطالقادرةهىالبالغاتأثداء

يفتقرونالذكورلان،كاملبشكلالذكورأثداءتتطور

.الثديلتطهوراللازمالأنثويالهورمونيالنمطإلى

عندوبخاصةأيضا،الثدييةبالغددالأثداءوتسمى

البشرية.غيرالثديياتعندالثدليةالغددإلىالإشارة

الثديية.الغددانظر:

تشكل،الأنثويةالأثداءوفى.محورةعرقيةغدةالثدي

أيضاوالممسماة،دقيقةفصضاتفيالمرتبةالمفرزةالخلايا

منشبكةوتحمل.الحليبتصنعالتيالغدد،العيبات

والغددالقنواتوتحاط،الحلمةإلىالحليبالقنوات

هذاويستقرالجلد.ويغطيهاوالليفيالدهنىالداعمبالنسيج

جدأرعلىالواقعةالرئيسيةالصدرعضلةعلىالعضو

الصدر.

01بينيتراوحعمرفيالنموفىالأنثىأثداءتبدأ

كأالأنىتصبحأنإلىالنموفىوتستمرعام!ا،21و

الأثداءتتأثروقدعاما.18و61بينيتراوحعمر

مدفيالموجودةالهورموناتمستوىفىبالتغيرات

العرعيةالصدرعصلة

ئشيهاشالصدرعصلة

بهزلأ!لم

حلمة

!،

يم!

أ!؟يد1

؟!!أ*-ا
قنوات

!،س!

شى

3،!ئلم!*؟ع

تركابرلم!ا!!كايرير؟ك!

الطفلولادةلعد.دهنيسسيحسرئيسىبشكليتكودالمرأةثدي

الحلمةإلىتحملهالذيالحلي!الأمهاتأتداءليحاصةغددتكود

.القنواتمىشبكة

وتصبحالأثداءتتضخمقد،المثالسبيلفعلى.الأنثى

التكتلاتأوالالامتزولثم،الحيضدورةقبلمؤلمة

الحيض.انظر:.الحيضدورةبعدعادة

والغددالقنواتتتضخمحاملاالمرأةتصبحوعندما

الهورموناتتبدأالطفليولدوعندما.أثدائهافى

إدرارويأتي.اللبنإدراربعمليةالأمجسمفيالموجودة

المص.عندالثديلحلمةالطفلإثارةمنأيضااللبن

للطفل.والطاقةللغذاءكاملمصدرالأموحليب

الرضئمنتحميمضادةأجسامعلىأيضاويحتوي

.عديدةأمراض

بنشميوعاالسرطانأشكالأكثرالثديولمسرطان

اكتشافههوالداءهذالمحاربةطريقةوأففعلالنساء.

بالأشعةالثدي)فحصالثديتصويرويعتبر.مبكرا

ذلكإلىوبالإضافة.لاكتشافهومميلةأفضل(السينية

العشرينسنتجاوزناللاتيالنساءتجريأنيجب

نأأيضاويجبشهر.كلمرةللثديالذاتىالفحص

مبسوطة.وأصابعهاالكتلعنبحثاثدسهاالمرأةتتحسس

تغيراتأيعنبحثابالنظرثدييهاتفحصأنيجبكما

ويج!.سائلةمادةأيعنبحثاالحلماتوتفحصفيه،

هذهمنأيايكتشفناللاتىالنساءتراجعأنكذلك

فورا.الطبيبالتغيرات



11لثديياتا

جنوبمنالطائرحيواناليمور

إلىشحرةمنيتمقلآسياشرقي

التيالثنياتمدطريقعنأخرى

والأرجلالرقبةمناطقبينتصل

يطيرلاالواقعفيوالحيوان.والذيل

الهواءفىالتحليقيستطعولكنه

.م09إلىتصللمسافة

البيضاءالحطوطوتساعد.الخططالحصانيشبهإفريقىثد!ماحيوانالوحشىالحمار

فييظهرالذيالوحشيوالحمار.الطويلةالأعشاببينالاختباءعلىالحيوانوالسوداء

بسببالانقراضلخطرحالياتتعرضالتيالأنواعمنوهو،جريفينوعمنالصورةهذه

الجائر.الصيد
ألاسكا.فيالفروذاتالفقمة

موسماثناءالإناتمعالذكورتعيش

باقيوفيفقط.الصيفيالتزأو!

الذكورتصنعالسنةم!الأوقات

تعيشبينماألاسكاخليجفيبيوتها

عندالجنوبأقصىفيالإناث

المتحدةبالولاياتكاليفورنياساحل

الأمريكية.

زائدة22لهالأنفنجمىالخلد

وتقعورديلونهاللاستشعارلحمية

)الأنف(.الخطممؤخرةعند

الزوائدتلكالحيوانويستخدم

التيوالديدانالحشراتعنللبحث

فىالحيوانهذاويعيشبها.يتغذى

شرقيفيالموحلةالرطبةالأراضى

الشمالية.أمريكا

ساتلئدا

ميمر

وتتغذىفقريعموددهافقاريةحيواناتالثدييات

،الثديياتمننوع000.4نحووهناك.الأمبلبنصغارها

فالقططشيوعا.الأكثرالحيواناتمنيعدمنهاوكثير

المزرعةحيواناتوكذا،الثدييةالحيواناتمنوالكلاب

حيواناتالثديياتتضمكما.والخيلوالخنازيركالماشية

النهروأفراسوالزرافاتوالقردةالنملآكلاتمثلأخرى

بعضيصنفهنفسهالإنسانأنكماالكنغر.وحيوانات

أيضا.الثديياتفيالعلماء

فالحيواناتتقريبا.مكانكلفيالثديياتوتعيش

وتعي!ق،الاستوائيةالمناطقفىتعيعقوالفيلةكالقردةالثدسة



ساتلثدا12

!و-ح!!!-!!يز!ى

!خيص!ش!!كميمحث-غكاس!ى
ئنض،--ير+!-س--ء*7

مم!!ع!-ح!!!وس!سصلم

الحيوادهذاويتحركالأشحار.قممعلىحياتهمعظميقضيالكسلان

منالسفليالسطععلىشديدببطءالحنوبيةأمريكافىيعيشالذي

مخالبه.باستعمالعقبعلىرأساعليهاويتعلقالأشجار،غصون

دلفينأ

أ"الأما

مياهليأنوأعهامعظموتعيمقالماء.فىتعيم!ثدييةحيواناتالدلافين

الأمارونلهردلمينمنكلالعذبالماءفييعيشبيسماالمحيطهات،

الحاع.نصودلفير

الإبلمثلثديياتتعيشبينما،الشمالىبالقطبالدببة

معينةأنواعوتعيش.الصحراويةالمناطقفيالكنغروفئران

.والمحيطاتالبحارفىوالحيتانالفقماتمثلالثدساتمن

وهى،الطيرانيمكنهاالثديياتمنواحدةمجموعةوهناك

الخفافيش.

البشرية.المجتمعاتمنبالقربيعيشالثديياتوبعض

فيتتغذىالتيوالجرذانالفئرانالحيواناتهذهوتشمل

البريةالثديياتمعظمأما.المنازلبنفاياتالأوقاتأغلب

الثديية.الحيواناتحولمثيرةحقائق

،الأزرقالحوتهوالأزلمنذعاشتالتىالثدييةالحيواناتأكبر

.نموهاكتمالعمدم03إلىطولهيصلحيث

ئعدالمقوسالأنفذوتايلاندخفالتق

ححمهيبلغحيت،التديياتأصغر

وزنهيزيدولاالطسالة،المحلةحجم

حرامات.بضعةعلى

صغيرإفريقىحيوانالكنكاجو

يدقبضةولهالأشحارع!يعيش

لغصونالإمساكصتمكنهقوية

يمقىوقدبها،والتعلقالأشحار،

.يموتأنبعدحتىمتعلقا

-االشعراتتشبهقرولىلهالكركدن

!لأ9،!:؟تلكأدوالحقيقة.لماحكامالمتلاصقة

!!ا1!3؟*3قرليةأيافأستتكودالقرود

".،!ث!لم،ة"-التىنفسهاالموادوهي،عديدة

إ)،سمحش"أفي؟خالإنساد.أظافرمنهاتتكولى

لأوللهندي،قرنانالإفريقيوللكركدن

واحد.قرد

أبيه.ظهريمتصصغيرمخططقرد

يبذللاالتديياتتلكذكورومعظم

ولكن،صغارهتربيةفييذكرجهدا

منكليتعاودالجموليةأمريكافي

الصغارحمل!ىوالامالاب

وحمايتها.

-3!6

إلىيشمهصعيرثديحيوانالوبر

العلماءويعتقدعيميا.خمزيركبيرحد

هيالحيوادلهذاالألواعأقرل!أن

والشرقإفريقيافيالوبريعيش.الفيلة

الأرل!باسمويعر!الأوسط

الأورولي.

الثدساتمنوكثير.الطبيعيةبمواطنهاإلاالعيشيمكنهافلا

وتتجنبالإنسانتحذرالصياد()الفهدالتشيتامثل

يرتادها.التىالأماكن

التيالكائناتأكبرمنوهو،الأزرقالحوتويعد

م03ويبلطولهثدييا.حيوانا،الإطلاقعلىعاشت

أصغرأما.متريطن002علىيزيدماويزنتقريبا،

ذإالمقوسالأنفذوتايلاندخفالقفهوالثدييةالحيوانات

فقط.جراميننحوويزنالطخانة،النحلةحجمحجمهيبلغ
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تعيشفمثلا.طويلةلفتراتالثديياتبعضتعيش

يبلغواأنإلىالبشربعضويعي!ق،سنة06حواليالفيلة

الكثيريعي!أخرىناحيةومنأكثر.أوسنةمائةالعمرمن

السنة.عنتقللفترةوالزباباتالجرذانمن

منالحيواناتسائرمنغيرهاعنالثديياتوتختلف

صغارها،بإرضاعالثدساتتقوم-ا:هىوجوهخمسة

الحيواناتسائرذلكتفعللابينما،بحليبتغذيتهاأي

الحمايةلصغارهاالثديياتمعظمتوفر2-.الأخرى

.الأخرىالحيواناتتفعلهمماأكبربدرجةوالتدريب

لثمعر،لهاينموالتىالوحيدةالحيواناتهيالثدييات3-

وإنحياتها،منماوقتفيشعرهاينموالثديياتفكل

ولادتها.قبلشعرهاينموالحيتانأنواعبعضكان

درجةتبقىأيحمار،دمذاتحيواناتالثدييات4-

الخارجيةالحرارةدرجةتغيرتوءانحتىثابتةحرارتها

الثدلماتعداوفيما،الدمحارةأيضاوالطوربها.المحيطة

بهذهتتميزلاتقريباكلهاالأخرىالحيواناتفإنوالطور

الثديياتفينمائهودرجةالدماغحجميزيد5-.الصفة

الثديياتبعضوتمتاز.خرى19بالحيواناتمقارنا

منعاليةبدرجةخاصةوالإنسانوالدلافينكالشمبانزي

.واللإدراكالفهم

.الثديياتحولعامةمعلوماتالمقالةهذهوتعرض

تعطيالموسوعةهذهفيالمقالاتمنالمئاتوهناك

وإضافة.الحيواناتهذهمنمحددةأنواععنتفصيلات

عنكثيرةمعلوماتالحيوانمقالةتتناولذلكإلى

.الثدييات

الثديياتأهمية

أقدممنذالإنسانقام.الثديياتالناسيستخدمكيف

قبلماعصوروفي.الأخرىالثديياتبصيدالعصور

ويستعملونالبريةالثديياتلحوميأكلونالناسكانالتاريخ

عظامهاأيضااستعملواكما،الملابسلصنعجلودها

والحلي.الأدواتلصنعوحوافرهاوقرونهاوأسنانها

استئناسالناستعلمسنة،1.،0..حواليومنذ

الصيادونقامحيث،النافعةالثديياتمنمعينةأنواع

استؤنست-التىالحيواناتأولمنوهى-الكلاببتربية

استأنسذلكوبعد.والرياضةالسباقلأغراضوذلك

والغنم.والماعزالماشيةمنالأولىالأجيالالناسبعض

باللحومالإنسانالحيواناتهذهزودتالحينذلكومنذ

منكلطويلةلفتراتاستعملوقد.المنتجاتمنوغيرها

استعملتكما،وأمتعتهمالناسلنقلوالثيرانالخيل

والأيائلواللاماتوالماعزوالفيلةالإبلنفمسهللغرض

أحيانا.والكلاب

والكلابالقططوخاصة-الثديياتبعضوتعتبر

الشائعة.الأليفةالحيواناتمن-والأرانبالقارضةوالجرذان

الأبحاثفيتستعملالحيواناتهذهمنمعينةأنواعوهناك

والفئرانالجرذانفيجديدةعقاقيرتجربكأن،العلمية

علىالتجاربانظر:.والقردةغينياوخنازيروالكلاب

.الحيوان

يزالفلا،منتجاتمنالأليفةالثديياتتوفرهماورغم

الظاءمثل،البريةالثديياتيصطادونالانحتىالناس

بلحومهاللانتفاعوذلك،والسناجبوالأرانبوالغزلان

والزيت،اللحمعلىللحصولالحيتانوتصادوجلودها.

الثديياتمنأنواعوهناكجلودها.أجلمنالبحروعجول

تصادوغيرها،الماءوثعلبالمسكوفأرالقندسمثلالبرية

وحيواناتالنهروأفراسالفيلةوتصادالفراء.علىللحصول

.العاجمنالمكونةأنيابهاعلىللحصولالفظ

والترويح.للمتعةمصدراأيضاالبريةالثديياتتعتبر

والخاصةالعامةالمتنزهاتإلىالناسمنكثيرويسافر

منذلكوغيروالأسودوالغزلانالدببةبمشاهدةليسعدوا

يذهبونآخرونأناسوهناك.الطبيعيةبيئاتهافيالثدييات

فيوحتى.الجذابةالحيواناتلمشاهدةالحيوانحدائقإلى

البرية،الثديياتبعضرؤيةالناسيستطيعالكبيرةالمدن

بها.والاستمتاعالسناجبمثل

الثدلماتأهميةتنحصرلا.الطبيعةوتوازنالثدييات

نظاملتشملأيضاتمتدوإنما،فحسبللإنسانفوائدهافي

الثديياتمنالكثيريساعدحيث،كافةالأرضعلىالحياة

تتغذىالتيالحيواناتتخرجفمثلاالنمو.علىالنباتات

وتنتجتنموالبذورتلكمنوكثير.روثهافيالبذوربالنبات

التيالجوزثمارمنكثيراأننجدوبالمثل.جديدةنباتاتعنها

وتتحولتنموبها،لتتغذىالأرضتحتالسناجبتدفنها

وغيرهاوالغرائرالخلدوحيواناتالأرانبوتقومأشجار.إلى

علىيساعدمما،التربةفيجحوربشقالحافرةالثديياتمن

ومن،التربةباطنفيالشمسوضوءوالرطوبةالهواءدخول

.الصغيرةالنباتاتنموفيالعناصرتلكتساعدثم

التوازنحفظعلىأيضااللحوماكلةالحيواناتتساعد

اكلةالحيواناتعلىغذائهافياعتمادهاخلالمنالطيعي

الأسودمثل،اللحومآكلةالحيواناتتحدلمفإذا.النبات

لتناقصت،النباتآكلاتعددمنعرس،وبناتوالثعالب

وأمامنطقةفيالنباتاتمنمعينةأنواعملحوظبشكل

السيطرةفيتساعدأخرىثدلمحاتوهناكتماما.تلالثمت

الاردفاركيلتهمفمثلاأعدادها.منوالحدالحشراتعلى

الأبيضوالنملالنملمنالالافوالبنجولينالنملوآكل

بأعدادالخفافيشتتغذىمساءكلوعند،وجبةكلفي

والثعالبالضباعمثلالثديياتوتقوم.الحشراتمنهائلة
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ميتةماتتأوقتلتالتيالكبيرةالحيواناتببقايابالتغذي

طبيعية.

المهمةالعواملمنوجيفهاالثديياتمخلفاتوتعتبر

الثديياتروثيستخدمحيث،الطبيعيالتوازنحفظفي

وجيفهاالثدساتعظامأنكما.عاليةقيمةذاسمادا

النباتاتإليهاتحتاجكيميائيةمركباتإلىالتربةفىتتحلل

انظر:،الموضوعهذاحولالتفاصيلمنولمزيد.والحيوانات

الطبيعة.توازن

الثديياتأجسام

جسممنهاول!صل،مختلفةبطرقالثدساتتعيش

تشتركجميعهاأنهابيد،حياتهتلائممعينةلظروفمكيف

الجلد-ا:علىتشتملأساسيةجسمانيةخصائصفي

الداخلية.الأعضاءأجضة3-العظ!الهيكل-2والشعر

جسموالشعرالجلدمنكليغطيوالشعر.الجلد

الأدمة،تسمىداخليةطبقةمنالجلدويتكون.الثدييات

علىالأدمةوتحتوي.البشرةتسمىخارجيةوأخرى

البشرةأماالجلد.إلىالدمتحملالتيوالأوردةالشرايين

الأدمة،حمايةعلىوتعملالدمويةالأوعيةمنخاليةف!

الشعرمثلالجلدتميزالتىالأساسيةالملامحمنهاتبرزكما

والحوافر.والاظافروالخالبوالقرون

ومنهاالغدد،منكبيراعدداالثديياتجلدويحوي

الثديياتتستخدمهالذيالحليبتنتجالتىالثدييةالغدد

التي)الدهنية(الزهميةالغددوهناكصغارها.إرضاعفى

العرقيطالغددوتقوموالجلد.الشعرلتليينزيوتاتنتج

السائلة،الفضلاتمنقليلةكمياتمنالجسمبتخليص

عندالعرقتبخرأثناءالجسمترطيبفيأساساوالمساعدة

والظربانالكلبمثلالثديياتمنوكثيرس!إلجلد.

وتستعمل.عطريةغددعلىأحسامهاتحتويالأمريكى

بينما،والاستدلالالاتصالأغراضفيالغددهذهالكلاب

بوصفهاالكريهةالروابمحلنشرالأمريكيالظربانيستعملها

دفاعية.وسيلة

للثدلياتالريسيةالمميزاتبعض

.لماك!ك!لث!:ث!!ك!كج!ب!*!هملال!كلح!في

.:4."رر!م!!!كل،ب!!؟3ل!!؟لمجملإيهىم!،ذ.:

الخيلى

حصصحهلاج!جمجين*"-فصأ

،+؟!يصحي

.!نمألألم
/،أث!ا?س!!ني!3قيلم

ا?ق!!نرآأ

لبلا-ديبوسا

كصغارهاما،المصبصغارها.الثديياتكاية

ثديسالحليبيرضع،الأخرىالثدييات

المائىالبلاتيبوسحيوادصعارأما.أمه

أمها.بط!م!الحليبفترضع

،ا،الا!لمألم%ي!كمطدص

،لأ!!6!إأالأ!أى%أإالثه!لمءئم!إبز!برلم!!بزص

!إئم،"ممم/الابم!ءل!!يث!اأ؟!للمانجأأا1ألأأأ!3أأ!لما%أإبهبململم!(لم4

-س-:3:!جض؟".-(".ي-+سءكاء!!ء،-.هـ

ال!:زر

-!.أاله/ى!ا!!اء...سبن"لم

-.-ء.ء!و"-3

لبكة!001

ص.صحمص

ح!!كملمرلم

31سضتم-كا--يه!!صءممص-

إةأإاحغب!،حمعبريرى!جميييزجحش.!

!-؟حمطجمعخبربء---خهقي*!-،"

!--خ!!،*9،ن!!!-ؤير

*3\!بمص-ا!9!!ث!!لا!!لإأ!ج!فيلإ؟!كاثيمننص

رز!+-،طلاك!!؟.ء!

لحثيهما

كتيفةطبقةترودشعر.جلودهايغطيايدلات

الحيواناتم!وغيرهالألبكةحيوانأحشعراس

نوعمنشعراالشيهمأشواكتعتبربالدفء.

فيالأشواكهدهالحتميهميستعمل.خاص

نفسه.عنالد!اع

يتكل.ضث!ابهةالثديياتعندالعظميةالهياكل

السفليالمكجان!كلفىفقطواحدعظم

الحيواناتمعظهمرقابوتحتوي.التديياتفى

.عظامسبعةعلىالتديية



51يياتلثدا

بينالميزاتهذهوتجمع.عديدةعضويةمميزاتفيتشتركألهاإلاوالشكلالحجمفىالثديياتاحتلا!منالرعمعلىالثدلماتتشريح

ذكر.لكلبالداخليةوالأعضاءالعظمىالهيكليوضحانشكلانأدناه.الداحليةوالأعضاءالعظمىالهيكل

الصقيةالفقرات

لاعظام

11عظم

العطم

عظمة

عظاما

-أ3عطا

الكاحلعلى

مياتلمسلاا

سفليةإحداهماالشعر،منطبقتانالثدلمحاتمنو!ثير

الجلدغطاءمنهاتحكونناعمةدقيقةشعيراتوهي

الشعرمنتتكونخارجيطوالأخرى،الدافئالسميك

الطبقةهذهوتعطي.وأصلبأطولشعريميزها،الواقي

الشعرطبقةتحمىكما،الثديياتلغطاءالمميزالشكل

طويلشعربوجودالثديياتمنالكثيرويتميز.السفلية

،الرأسمنأخرىأجزاءوفىالفممنطقةحولصلب

أعضاءبمثابةويعمل،اللمسيالشعرباسميعرف

.والجرذانالقططشواربأمثلتهومنللاستشعار،

الثديياتمنكثيرففى،عدةبأغراضالشعرويفي

يحميمما،المحيطةالبيئةألوانمعالشعرلونيختلط

بعضوفيالافترالر.شمرويقيهاالأعداءمنالحيوانات

التيالأشواكمثل،الواقيالشعرمنطبقةتوجدالثدييات

الأساسيوالهدف.أعدائهمنوتحميهالشيهمحيوانتغطي

التيالحيواناتوفي.الحيواناتتدفئةهوالشعروجودمن

تغطي،والحيتانالدلافينمثلالشعر،منجسمهايخلو

لتدفئةالدهنمنسميكةطبقةالحالةهذهفيالجسم

والكركدنكالفيلةالشعرقليلةالثديياتبعضأما.الحيوان

الشعر.الجلد،انظر:.الدافئةالأجواءفيفتعيش

البنيةالعظميالهيكليشكل.العظميالهيكل

إلىإضافة.الحيويةأعضاءهيحميكما،للجسمالأساسية

وتقوم،العظميبالهيكلالجسمعضلاتتلتصق،ذلك

أنواعجميعوفي.الحركةمنالثديالحيوانبتمكين

الألصفتحة

لحسجرةا

لقصبةا

ئيةلهواا

الامعاء

صغيرةحيواناتأوضخمةحيتاناكانتسواء-الثدييات

002منأكثرعلىالعظميالهيكليحتوي-الزباباتمثل

علىالاخربعضهامعمندمجابعضهايكونوقد،عظمة

جزءينمنالعظمىالهيكلويتكون.واحدةكتلةشكل

الطرفي.الهيكل2-.المحوريالهيكل-أهما:

هي:مناطقثلاثمنيتكون.المحوريالهيكل

.والقفصالصدري،الفقريوالعمود،الجمجمة

يسمىعظميصندوقداخلالدماغالجمجمةتضم

ومناطقوالأسنانالفكعظامأيضاتضمكما،القحف

تبرزالثديياتبعضوفي.والشموالبصرالسبملأعضاء

النملآكلاتفيكماالجمجمةمنعظميةنتوءات

.والغزلان

منأنواعخمسةعلىالفقريالعمودويحتوي

الرقبة،فىالعنقيةالفقرات:هىالعظميةالفقرات

فيالقطنيةوالفقراتالصدر،فيالصدريةوالفقرات

والفقرات،المفاصلبينالعجزيةوالفقراتالظهر،مؤخرة

البحرخرافعدا،الثديياتجميعوفي.الذيلفىالذيلية

أنواعباقيأما.عنقيةفقراتسبعتوجد،والكسلان

.الثدىالحيواننوعباختلافعددهافيختلفالفقرات

بالفقرةالمتصلةالضلوعمنالصدريالقفصويتكون

القفصبعظامالضلوعمعظمتتصلكما،الصدرية

يحمىعظمئاسياجاالصدريالقفصويكون.الصدري

الحيوية.الأعضاءمنوغيرهماوالرئتينالقلب
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وترتبطودعائمها.الضلوعمنيتكون.الطرفيالهيكل

الذيالكتفبحزامالمحوريالهيكلمعالأماميةالضلوع

العريضةالكتفيةالعظمةمن-الثديياتمعظهمفى-يتكون

العجزيةالفقرةمعالخلفيةالضلوعوترتبط.الترقوةوعظمة

كثيروفي.عظامثلاثةمنالمكونالوركىالحزامبوساطة

الوركيللحزامالمكونةالثلاثةالعظامتندمجالثديياتمن

العجزية.الفقرةومعببعضبعضها

كلمنالعلويالجزءتكونوحيدةعظمةوهناك

منالسفلىالجزءيتكونالثديياتمعظموفى.طرف

الأخرىمعإحداهماالعظمتانهاتانتندمجوقد،عظمتين

القدموراحةالرسغمنكلويتكون.الثديياتبعضفي

منالعديدمنالخلفيةالقدموراحةالكاحلومنطقةالامامية

عددعلىالعظامتلكعددوشوقف.الصغيرةالعظام

انظر:.الحيوانفىالحوافرأووالخلفيةالأصابالأمامية

العظمي.الهيكل

منمجموعاتهي.الداخليةالاعفاءأجهزة

الأجهزةوتشتمل.معينةوظيفةتؤديالتيالأعضاء

الجهاز2-الدوريالجهاز-أعلىالثديياتفيالأساسية

اضنفسى.االجهاز-4العصبىالجهاز3-الهضمى

الدموية.والأوعيةالقلبمنيتكون.الدوريالجهاز

وتقومعاليةبكفاءةتعملحجراتأرلغلهقلبوللثدييات

بنقلبدورهالدمويقوم.الجسماجزاءجميعإلىالدمبضخ

حرقهمايتمحيثالجسمأنسجةإلىوالاكسجينالغذاء

الثدساتفيالحمراءالدمكرياتوتستطع.الطاقةلإنتاج

فىالتىبتلكمقارنةالأكسجينمنأكبركمياتحمل

بينارتباطوهناكالطيور.عدا-الأخرىالحيواناتسائر

فيالحارالدمظاهرةوبينالدوريللجهازالعاليةالكفاءة

كبيرةكمياتالثديياتتحرقأنسوجبحيث،الثدسات

بمالقلبانظر:.عاليةحرارتهادرجةتبقىلكىالغذاءمن

.الدم

الغذائيةالموادبامتصاصيقوم.الهضميالجهاز

علىأسالمماالجهازهذاويحتوي.الطعاممنالمهضومة

والأمعاء.والمعدةوالمريءالفممنمكونةطوليةقناة

نوعباختلافالثديياتفىالهضميالجهازويختلف

-باللحومتتغذىالتىفالثدييات.تتناولهالذياخذاءا

الهضميجهازهايكون-الهضمالسهلةالموادمنوهي

فلهاالأعشاباكلاتأما،قصيرةأمعاءوبهنسبئابسيالا

الجهازيحتويفمثلا.طويلةوأمعاءالتركيبمعقدةمعدة

منمعدةعلىوالأغنامالأبقارمثلثديياتفيالهضمي

الأعشابتفكيكفيبدورمنهاكلتقومفجواتأربع

الهضمي،الجهارانظر:.الحيوانيتناولهاالتيالخشنة

.الحيوانالمجتر،

كافة،الجسمأنشطةتنظيمعلىيعمل.العصبيالجهاز

منيلحقهماوماالفقريوالعمودالدماغمنويتكون

كبيراالدماغحجميكونالثديياتأغلبوفى.أعصاب

إلىوإضافة.الحجمصغيرةالأخرىبالحيواناتقورنماإذا

جيدةمخيةقشرةعلىالثديياتدمابخيحتويذلك

الجهاربمالدماغانظر:.والإدراكللفهممركزاتعدالتكوين

العصبى.

ويتكون.التنفسمنالثديياتيمكنالتنفسيالجهاز

الأنففتحتىإلىتؤديمختلفةوقنواترئتينمن

الحاجزالحجابيسمىعضلىغطاءوهناك)المنخر(.

والضوأحكالطهواحن3-)حانبية(الأنياب-2)أمامية(القوا!أ:هي،الأسنانمنأساسيةأ!اعثلاثةللثديياتالثديياتأسنان

للعذاء.وفقاالأ!شالىهذهوأشكالأعدادوتتفاوت(.جانبية)أسنان

الرعويةالأعشابأكلات

!ر!حصجص

ا:/3-،تي.

حءيمص

جانبيةأسنانطعقوا

الضأديقطع(:)الأغنامالضأنأشان

بفكهلبدعلىالسفلىقواطعهلضغطالبرسيم

الجانبيةالأسنانالصأنويستعمل.الأعلى

.أنيابللضأدوليص،الطعاملتفتيت

القارضةالأعشاباكلات

رلمثص

جانبيةألسنانقواطع

قوأطعهالقمدسيستعمل:القدسأدفان

يستعمل.النباتاتقلفلقضمالكبيرة

لطصكالأعنامالحانبيةالأسنانالقندس

.أنيابللقمدسوليس،الوحبة

أنيا!

قواطع

اللحومبهلات

جانبيةأسنان

قواطعالأحمرللثعلبالأحمر:الثعلبأسنان

حادةكبيرةبأنيابيمتازأنهإلاصغيرة

كمابها،والإمساكفريستهطعنفييستعملها

والتفتيت.القطعفيالجالبيةالأسناديستعل
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نوعكلإدىبالنسبةخاصلشكلمكيفةفإنها،متشابهةعظميةهياكلالثدييةالحيواناتلجميعأنرعمالهيكلتكييف!كيف

الأماميةالأطرافتتكيفكيفالتوضيحيةالرسومهذهوتبينمنها.بكلالمتعلقةالحركاتتلائملكيالعظمي!ركأ

.الحيواناتتلكمننوعكللدى

للخفالقءالأماميةالأطراف

وتشك!!.الطيرانلاجلمكيفة

الإطاروالمساعداليدعظام

الخفالق.لجناحالأساسي

تشكلللفظالأماميةالأطراف

مجدافشكلعلىزعنفة

نفسهليجرالحيوانيستحدمه

الماء.خلال

ويساعدالبطنىوالتجويفالصدريالتجويفبينيفصل

معظموفيفقط.الثدلمحاتفيويوجد،التنفسعمليةفي

وعند.الخطممؤخرةعندالأنففتحتاتقعالثدييات

الهوائيةبالثقوبالأنففتحاتتسمىوالحيتانالدلافين

توجدالحيتانوبعضالدلافينوفى.الرأسقمةأعلىوتقع

انظر:.فتحتانالحيتانلبعضكانوإنللأنفواحدةفتحة

التنفس.،الرئة

الهورمونيةالأجهزةتشملأخرىعضويةأجهزة

غددمنالهورمونيالجهازيتكون.والتناسليةوالإخراجية

تنظيمعلىتساعدموادوهي،هورموناتلمافرازتقوم

الجسمبتخليصالإخراجىالجهازويقوم.الجسموظائف

حولالتفاصيلمنولمزيد.الكلىطريقعنالفضلاتمن

الجهازولمناقشة.الكلية،الهورمونانظر:،الجهازينهذين

الثديياتتتكاثركيفعنوانانظر:،الثدلماتفيالتناسلى

المقالة.هذهفي

الدديياتفىوالإدراذالحواس

تجعلهامختلفةحواسعلىالثديياتتعتمد.الحواس

والحواسبها.المحيطةالبيئةفييحدثمامعتتفاعل

الذوق2-الشم-ا:هيالثديياتفيالرئيسية

الحواسوهذه.اللمس5-الإبصار-4السمع3-

هذهبعضأنكما،الثديياتأنواعجميعفيتتساوىلا

.الحواسكللديهتتوافرلاقدالحيوانات

فيأهميةالحواسأكثرمنالشمحاسةتعتبر.الشم

كبيرةأنفيةتجاويفالأنواعولأغلب.الثديياتأنواعمعظم

الحيواناتهذهوتعتمد.الروائحتستشعرأعصابتبطها

تزودهللفيلالأماميةالأطراف

حملمنيمكنهثابتقويبدعم

.الأرضعلىالكبيرجسمه

الجيبونلقردالأماميةالأطراف

للتعلقخاصبشكلمكيفة

قويانذراعادولهبالأشجار.

مرنة.وأصابع

والتعرفالطعامعنالبحثفيالشمحاسةعلىأساسا

الحيواناتتتصلالأنواعمنكثيروفىالأعداء.وجودعلى

غددتفرزهاالتيالروائحخلالمنبينهافيماوتتفاهم

فمثلا.الجسمفضلاتخلالمنوأيضا،مختلفةجلدية

الكلابليدلأخرىوأشياءالأشمجارعلىالكلبيتبول

منأخرىأنواعوفي.الأماكنبتلكوجودهعلىالأخرى

فىبينما،الشمحاسةتتضاءل-القردةوبخاصة-الثدييات

الحاسةهذهتنعدموالحيتانالدلافينمثلأخرىثدسات

الشم.حاسةانظر:تماما.

علىالتعرففيالثدلماتالذوقحاسةتساعد.الذوق

الحاسةهذهوتنشا.لتناولهمنهاالمناسبواختيارالأغذية

كانتوإن،اللسانعلىالموجودةالتذوقبراعممنأساسا

.الذوقانظر:الغذاء.بروائحكثيراتتأثرالحالممةهذه

.الثديياتمعظمفيجيداالسمعحاسةتنمو.السمع

الموجاتبجمعتقومخارجيةآذانالأنواعولأغلب

انظر:.والداخليةالوسطىالاذانإلىنقلهاثمالصوتية

.الأذن

الطعاملإيجادالسمعحاسةالثديياتبعضوتستخدم

أصواتاتصدرمثلافالخفافيش.الظلامفىالعقباتولتفادي

وتستخدم،المحيطةالأشياءمنلتنعكسالنغمعاليةقصيرة

أماكنعلىالتعرففيالمنعكسةوأصداءهاالأصواتهذه

الدلافينوتستعمل.الدقيقةالأسلاكوأيضاالحشرات

الصدىموقعتحديدوهيالطريقةهذهأيضاوالحيتان

نأإلاالماء،سطحتحتالعقباتولتفاديالطعامأثرلاقتفاء

التيتلكمننغمةأقلتعدتصدرهاالتيالأصوات
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البحرأسودمثلأخرىثديياتوهناك.الخفافيعقتصدرها

موقعتحديدطريقةج!يعهاتستعملوالزباباتوالفقمات

.الصدى

فيالحواسأهمامنالحاسةهذهتعتبرالإبصار.حاسة

جميعفيووظيفتهاالعينشكلويتشابه.الثديياتبعض

الثديياتفىالعيونوتحتوي.العينانظر:الثديياتأنواع

بمعظممقارنةالخروطيةالأجساممنأكبرعددعلىالراقية

الرؤيةوالنسانيسيتئللقردةمما،الأخرىالثدييات

منوقليل.الألوانتمييزعلىوالقدرةنهاراالواضحة

علىالقدرةلهاالنهاريالنشاطذاتالأخرىالثدييات

وللكثير.الألوانبعمىمعظمهاتتسمبينما،الألوانرؤية

ويوجد.كبيرةعيون،النشاطليليةالثديياتأنواعمن

الحيوانيساعدالمشميةبساطيسمىخلفيعاكصبالعين

العينضياءإظهارعلىيساعدكما،الظلامفىالرؤيةع!

فىأوعيونهاالضوءيواجهعندماالقططفينرأهالذي

الليل.أثناءالغزلان

نتيجةجيدة!لسحاسةالثديياتلمعظم.اللمسحاسة

بأكمله.الجسمامتدادعلىاللمسيةالأعصابلوجود

تلكمنكبيرعددعلىالحسممنالمناطقبعضوتحتوي

بالمناطقمقارنةللمسحساسيةأكثريجعلهامما،الأعصاب

والكلابالقططمثلالثديياتشواربوتحتوي.الأخرى

قاعدةعندتقعكثيرةلمسيةأعصابعلىوالجرذان

تلمسعلىالحيواناتالشواربتلكوتساعد.الشارب

الحساسيةبالغةذيولالخلدولحيوانات.الظلامفيطريقها

المظلمةأوكارهافيوالتراصالتجمععلىتساعدها

فىاللمسيةالأعصابمنالعديدأيضاويوجد.الضيقة

كفوففىواضحاذلكونرىالعليا،الثديياتأصابع

الراقون.حيوانات

ومن.التطمعلىالحيوانبقدرةالذكاءيرتبطالذكاء.

ذاكرته،فىالمعلوماتالحيوانيختزنالتعلمعمليةخلال

الملائمة.بالطرقالتصرففيبعدفيمايستخدمهاثم

التكوين-جيدةالخيةالقشرةبفضل-وتستطحإلثدسات

.الأخرىالحيواناتأنواعسائرمنأكثرتتعلمأن

لكن،الإنسانفىحتىالذكاءقياسويصعب

أكثرتتعلمأنتستطعوالدلافينوالكلابالشمبانزي

بينمنالأنواعهذهوتعدبتدريبها.الناسقيامعند

السطحيةالمساحةمقدارويدلذكاء.الأكثرالثدييات

قابليةمدىعلى-الخيةالقشرةوبخاصة-للدماغ

القشرةتكونالذكيةالثدلياتففي.للتعلمالحيوان

زيادةعلىتساعدثنياتوبهانسبياكبيرةالمخية

الخيةالقشرةفتكونالإنسانفيأما.السطحيةمساحتها

ونماء.نضجاأكثر

الثديياتتأكلماذا

الغذاءيكونماوعادة.عشبأكلاتالثديياتمعظم

لآكلاتولكن،الأمشانفىتآكلاويسببصلباالنباتي

منكثيرففي.التآكللمقاومةخاصةأسنانالأعشاب

الأسناننجدوالخيولوالفيلةكالماشيةالنباتآكلةالثد!ات

حيواناتفيبينماببطء،تتآكلولذا،متوجةالعلوية

الأماميةنالأتتنموالقوارضمنوغيرهاوالفئرانالقندس

تآكلها.دونيحولممامستمرةبصفة

)اللواحم(،اللحوماكلةتسمىالثدبتبعضوهناك

الثدساتهذهمنوالكثير.الحيواناتبلحومتتغذىلأنها

بهاالإمساكثمبالفريسةاللحاقويستطجع،الحركةسريع

مثلثديياتوهناك.مدببةطويلةأنياببولمماطةوطعنها

تبتلعوإنماجيذاتمفحطعامهالاوالذئابوالأسودالنمور

منكلتستعملكما.وأحدةدفعةمنهكبيرةقطعا

الأسماكآكلةالثديياتمنوغيرهاوالفقماتالدلافين

وهناك.واحدةدفعةوأبتلاعهابالفريسةللإمساكأسنانها

الحيواناتجثثببقاياتتغذىاللحوماكلةالثديياتبعض

مهيأةخاصةبصفةوالضبع.الحيةالفرائسصيدمنبدلأ

منحتىيمكنهاالقوةبالغفكولها،الوجباتتلكلمث!!

.الكبيرةالعظامسحق

والزباباتالخفافيشمثلالثديياتبعضوتتغذى

الحيوأناتولهذهالح!ثرات.اكلاتوتسمىبالحشرات

منونزعهاالخارجيةالصلبةالأجزاءقطعمنتمكنهاأسنان

منالرخوةالداخليةالأجزاءتتعرىوبالتالي،الحشرةجسم

أنواعوهناك.الحيواناتلغذاءمعدةوتصئبذلكالحشرة

النملوآكلالأردفاركمثلالحشراتآكلاتمنأخرى

ضعيفةأسنانجميعالهاوالبنجولين،والنمباتالنملوقنفذ

الثديياتهذهوتتغذى.الإطلاقعلىأسنانلهاليستأو

الحشراتتلكبالتقاطتقومحيث،والأرضةبالنمل

مضغ.دونذلكبعدابتلاعهاثماللزجةالطويلةبألسنتها

ولهذه،والحيواناتبالنباتاتالثدساتبعضوتتغذى

وتقطيعالنباتاتطحنمنتمكنهاأسنانالفارتةالثدييات

وتغير.والإنسانوالأبوسوموالخنزيرالدبومنها،اللحوم

بمالسنةفصوللاختلافتبغاطعامهاالقارتةالثديياتبعض

والبذوربالفواكهالمرقطالأمريكىالظربانيتغذىفمثلا

شتاء.والفئرانبالجرذانيتغذىبينماصيفا،والحشرات

الثديياتتتحرككيف

،الأرضعلىالثديياتمعظمتعيع!.اليابسةعلى

قوائم.أربععلىسيراالأرضيةالحيواناتهذهوتتحرك

المقابلة،الخلفيةالقدمثمأماميةواحدةقدمبرفعتسيروهى

وفي.المقابلةالخلفيةفالقدمالأخرىالأماميةالقدمرفعثم



صسارجميعوتتغذى.الأمثديحل!اتمنيرضعوهوالأسدشبل

الرضاعةفيالصمغاريستمركتيرةأنواعوفى.الأمبحليبالثدييات

الصلبة.الأعذيةتناولمنتتمكنأنقبلطويلةلفترات
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.الأسماكاصطادكيفيةصغارهاتعلمالبنيالدبأمهاتإحدى

طريقعنالعذاءعلىالحصولكيفيةالثديياتصغارمنكثيروتحعلم

النمو.المكتملةالأحرىوالحيواناتالأبوينوتقليدمراقبة

ويعتبر.حقيقيةغيرمشاجرةفيمعاتمرحوهيالبريةالكلابعهـغار

تنميةعلىالجراءتساعدحيث.مهمةتعلموسيلةالمرحمنالموعهدا

الاصطياد.عندإليهاتحتاجسوفالتيالمهارات

91لثديياتا

الأرجلذاتالثديياتمعظمتهرولالكبرىالسرعات

الخلفيةالقدممعالأماميتينقدميهاإحدىرافعةالأربع

والفيلةالإبلمثلالأنواعمنوقليلواحد.آنفىالمقابلة

كلتابرفعالعدوويتميز.الهرولةمنبدلآتعدووالزراف

وعندواحد.انفيالجسممنواحدجانبفىالقدمين

القفزوأثناء،الأرضيةالثديياتمعظمتقفزسرعتهاأقصى

لحظاتفىولكن،الأرضعلىفقطواحدةقدمتكون

فيجميعهاالأربعالأقدامتكونالقفزأثناءمعينة

الهواء.

منالكنغر،وجرذانالكنغر،وحيواناتاليرابيع،وتعتبر

ولهذه.الوثببطريقةتتحركالتىالأرضيةالثدييات

يستعملطويلذيلأيضاولها،قويةخلفيةأرجلالحيوانات

.التوازنحفظفط

تعيم!التىالتديياتمنكثيريقضيالأشجار.على

ولهذهالأشجار.علىالوقتمعظمالغاباتمناطقفي

منتمكنهاللجسمخاصةملامحالشجريةالحيوانات

وأرجلهاأيديهاتستخدممثلافالقردةالأشجار.بينالحركة

فيتعيشالتيالقردةمنوكثيرالأشجار.بغصونللإمساك

يستطعقابضذيللهاالجنوبيةوأمريكاالوسطىأمريكا

والاستناد.الدعمبغرضالأشجارغصونحولالالتفاف

حيواناتمثلقابضذيللهاأخرىثديياتوهناك

منأنواعبعضوهناكوالفلنجر.والأبوسومالكنكاج

قابض.ذيلأيضالهاوالشيهموالبنجولينالنملآكلات

الشجر،وزباباتالسناجبمثل،أخرىولحيوانات

الأشجار.تسلقفىتساعدهامقوسةحادةمخالب

بحيثوالتقوسالطولبالغةمخالبالشجرولكسلان

وتقضي.الأرضعلىمنتصبايسيرأنللحيوانلايمكن

الأشجارغصونعلىمعلقةحياتهامعظمالثديياتهذه

عقب.علىرأسا

البحروخرافالبحروخنازيرالدلافينتعدالمماء.فى

الماء.فيكلهاحياتهاتقضىالتىالثديياتمنوالحيتان

،قويوذيلالشكلأنسيابيجسمالحيوأناتولهذه

الحيوانلدفعوذلكولأسفللأعلىمنهماكلويتحرك

زعنفئاشكلاالأماميةالأطرافوتأخذ.المياهخلالبقوة

وليس.والدورانالتوازنلأغراضيستخدمبالمجدافشسبيها

خلفية.أطرافالحيواناتلهذه

وليس-حياتهامعظمتقضىالثدساتمنكثيروهناك

فرسمثلالحيواناتهذهبعضوتسبحالماء.في-كلها

والخلفية.الأماميةأطرافهاتحريكطريقعنوالفظالنهر

مثلالأماميةأطرافهاأساساتستخدمأخرىأنواعوهناك

الفرائيةوالفقماتالقطيةوالدببةالبلاتيبوسحيوانات

تستخدمأخرىثدلمحاتهناكتزالولاالبحر.وأسود

كا!7
لأعكا

!!
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القاحلةالأراضيكارل!و

تعيشاجتماعيةثدييات

وتضم.مجموعاتفي

المئاتالكاريبوقطعان

.الحيوالاتهدهمن

القطهعانهذهوتقضي

فيالصيصأوقات

القطيةالمماطقسهول

حلولوعند.الشمالية

تهاجرالخريفلصل

جنوباالحيواناتتلك

الخضراءالغاباتنحو

الحصوليمكنهاحيث

فصلأثناءالغذاءعلى

ال!تشاء.

القندسحيواناتمثلالسباحةفيفقطالخلفيةأطرافها

.المشعرةوالفقمات

التىالوحيدةالثديياتالخفافيشتعدالهواء.في

مشدودرقيقجلدمنأجنحتهاوتتكون.الطيرانيمكنها

بضربالخفافيشوتطر.الأماميةالأطرافعظامعلى

الخلف.وإلىأعلىإلىثمأسفلوإلىالأمامإلىأجنحتها

الطائربالليمورالمسماةالحيواناتمنأيتستطيعولا

بمعنىفعلاتطرأنالطائرالسنجابأوالطائرالفلنجرأو

الأمامىالطرفبينالجلدمنثناياالثديياتولهذه.الكلحة

تلكمدطريقوعن،الجسمجانبيعلىالخلفىوالطرف

،أخرىإلىشجرةمنالقفزالحيوانيستيمالأجنحة

الهواءفييطروكأنه

معينةوأنوأعالخلدحيواناتتقضى.الأرضتحت

.الأرضتحتتقريباكلهاحياتهاالثدساتمنأخرى

وأطرافحادةمخالبالأرضيةتحتالثديياتولمعظم

يقدرلاوبعضهاالرؤيةضعيفمنهاوالكثير،قويةأمامية

حيواناتفىالأماميةالأطرافوتستديرنهائئا.الرؤيةعلى

إلىمرافقهاوتبرزخلفاالعريضةراحاتهاتتجهبحيثالخلد

التربةخلالالسباحةالخلدحيواناتوتستطجع.أعلى

قوية.صدريةعضلاتمنالأماميةأطرافهاتحتويهمابفضل

سباحةمعكبيرحدإلىالحيواناتتلكسباحةوششابه

.الناسبعضيمارسهاالتىالصدر

الثديياتتلكاثركيف

الجنسيالتكاثروفيجنسئا.الثديياتجميعتتكاثر

الذكريةالجنسيةالخليةأو(المنوي)الحيوانالنطفةتتحد

هذهوتسمى،الأنثويةالجنسيةالخليةأوالبيضةمع

فردالتكونالخصبةالبيضةتنموثم.الإخصابالحملية

البيضةإخصابيتمالثديياتأنواعجميعوفيجديذأ.

خاصعضوالثديياتولذكور،الأنثىجسمداخل

وأالأنثىرحمفيالنطافبقذفيقومالقضيبيسمى

التكاتر.أنو:.الجنسىالاتمالأثناءمهبلها

فيالثديياتمعظمفيالتزاوجيحدث.التزاوج

جنسياشتهاءحالةفيالأنثىفيهاتكونالتيالأوقات

لعمليةوتستجيبالذكرعلىالأنثىهناتقبلحيثفقط،

الجنسي.الاشتهاءدورةانظر:(.الجنسي)الاتصالالسفاد

باختلافالجنسيالاشتهاءحدوثوقتويختلف

تعيشالتىتلكوبخاصة-الثدساتبعضففي.الأنواع

يحدث-السنةمدارعلىثابتاالمناخفيهايكونالتىبالمناطق

هذهوتعرف.وقتأيفىالأنثىفىالجنسىالاشتهاء

أمثلتهاومن،الجنسىالاشتهاءمتعددةبالثديياتالثدييات

موسميةمناطقفيتعيشالتىالأنواعفىأما.والزرافالفيلة

منمعينةاوقاتفىللأنثىالجنسيالاشتهاءفيحدثالمناخ

فىالصغارتنتجبحيثالتزاوجموسمتوقيتويتم.اسشة

بعضوهناكلمعيشتها.مهيأةالبيئةفيهاتكونالتيالأوقات
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الثديياتتتكاثركيف
مع(ذكريةجنسية)خليةالمنويالحيواناتحادنتيجةالثديياتهذهمنالفرديتكونجنسيا.الثديياتكافةتتكاثر

لنموطبقامجموعاتثلاثإلىالثديياتهذهتنقسم.الإخصابالاتحادهذاويسمى(أنثويةجنسية)خليةالبييضة

هي:المجموعاتوهذهالثديياتهذهمنلفردالخصبةالبييضة

مجموعةفيالصغيرالثد!االحيوانويتكون.أعلاهالصورةفييظهصالذيالوحشىالحمارصغيرفيكماالنموجيدةصغاراتلدالملشيمةذوات

.الثديياتمنالعظمىالأغلبيةالمشيمةذواتوتمثل.المشيمةيسمىعضوحلالستغذلمجهرتتمأمه،حسمداخلالمشيمةذوات

هذهفىكماضعيفةصغاراتلدالجرابذوات

وتستكمل.الأبوسومنوعمنالصغيرةالحيوانات

.الأمثديحلماتمعمتلاصقةنموهاالصغار

صغارايحملولابيضايضعوهو،اليمينإلىالبلاتيبوسحيوانمنهاويظهراللسلكوجدةحيوانات

البيضمنعدداتضعوهناكاليسار،إلىالأنهارضفافإحدىفيطويلاجحراالأنثىوتحفر.حية

القمفذوهوالمسلكوحيدآخرواحدحيوالىوهناك.بيضات3وأورنمايتراوحالريشيةالقشرةذي

الجزر.منوبالقربأمشراليافىالشوكيوالقنفذالبلاتيبوسمنكلويعيش.الملقنفذأوالشوكي

مرةالجنسيالاشتهاءلهايحدثالتزاوجموسميةالأنواع

وحيدةبالثديياتالثدساتهذهوتعرف،السنةفىواحدة

والدببةالخفافيشبعضأمثلتهاومن،الجنسيالاشتهاء

الاشتهاءيحدثكالأرانبأخرىأنواعوفى.والغزلان

هذهمثلوتسمى،التزاوجموسمخلالعدةمراتالجنسي

الموسمي.المتعددالجنسىالاشتهاءبذاتالثدلمات

سلوكحجماالأقلالثديياتمعظمفيالتزاوجوسلوك

يبقىبلالزوجينبينمستمرةرابطةهناكفليستمميز.عر

وبعضسفاد.هناككانمامتىفقطالاخرمعمنهماكل

الفرائية،والفقماتالغزلانمثلالقريناتمتعددةالأنواع

موسموأثناءقبيلالإناثمنمجموعةذكورهاوتسافد

هذهفيأنثىكلمسافدةهناالذكرويحاول،التزاوج
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موسمبنهايةالإناثكلسافدقديكونبحيثالمجموعة

مالذكورتبقىالثديياتأنواعمنكثيروفى.التزاوج

الثديياتمنقليلاولكنالسفاد،بعدالوقتلبعضالإناث

نأالحيوانعلماءويعتقد.الحياةمدىقرائنهامعتبقىفقط

القندسحيواناتتشملالفرينةالأحاديةالأنواعهذه

الدقدق.تسمىالظباءمنصغيرةوانواعاوالذئاب

مجموعاتثلاثإلىالثديياتتقسيميمكنالتكاثر.

البيضةمنجديدةأفرادعنهاتنشأالتيالطريقةأساسعلى

المشيمةذوات-ا:هيالمجموعاتوهذه،المخصبة

المسلك.وحيدة3-الجرابذوات2-

حيواناتالثديياتمنالعظمىالأغلبية.المشيمةذوات

وبعدالنمو.جيدةصغاراوتعطي،مشيمةذاتأومشيمية

داخلالتكونفىالصغارهذهتبدأالإخصابحدوث

ويقوم.الأمبطنداخلموجودأجودتعضووهو،الرحم

جدارإلىالمتكونالثدىالحيوانبضمالمشيمةهوآخرعضو

المشيمة.عبرالأممنغذائهعلىيحصلحيثالرحم

بفترةالرحمداحلالجنينفيهاينموالتىالفترةوتسمى

بينماتتراوحإذالثديياتبينالفترةهذهوتختلف.الحمل

وتلد.الفيلةفىيوما65و.الذهبيالهمسترفىيوما16

تكونوقد،عاجزةصغاراالحملقصيرةالأنواعمعظم

فمعظمهاالحملطويلةالأنواعأماالشعر.عديمةأوعمياء

كاملةأيضئاوتكون،الولادةبعدسريعاتنشطصغارايحمل

ولادتهابعدالعدوحتىأوالسيربعضهاويستطجعالشعر،

.قصيرةبفترة

صغيرانسلأتلدالثديياتمنمجموعة.الجرابذوات

الصغارتبقىمباشرةالولادةوبعدالنمو.كاملغيرجذا

نموها.يكتملأنإلىهناكوتظلالأمثديحلماتبجوار

الثديحلماتتوجدالجرابذواتالإناثمعظموفي

وتعرف.المعدةفوقيقعجرابايسمىبطنيكيسداخل

لكللي!ولكن،الكيسيةبالثديياتالجرابذوات

ذلكومثال.البطخىالكيصهذاالجرابذواتالإناث

الجنوبية.أمريكافيتعيشالتيالثديياتمنمعينةأنواع

ثلثهايعيشالجرابذواتمننوكا026نحووهخاك

الجرابذواتوتشمل.القريبةوالجزرأستراليافيتقريبا

وحيواناتالكوالاودببةالكنغرحيواناتالأممترالية

منوهو-الأبوسوممننوعا08حوالىوهناك.الومبت

وأمريكاالوسطىأمريكافىيعيش-الجرابذوات

فيالحيواناتهذهمنواحدنوعيعيشبينما،الجنوبية

الش!الية.أمريكا

منالأخرىالأنواعلسائرخلافا.المسلكوحيدة

بلحيةصغاراالمسلكوحيدةالحيوأناتتلدلا،الثدييات

فترةانقضاءبعديفقس،القشرةجلديبيضاتضع

وحيواناتالنملقنافذالمجموعةهذهوتشمل.الحضانة

وغينياأستراليافيالحيواناتتلكوتعيشفقط،البلاتيبوس

وتسمانيا.الجديدة

بالحليبكافةالثديياتصغارتتغذىبالصغار.العناية

كلصغاروترضع.الأمهاتأثداءمنعليهتحصلالذي

أما.الثديحلماتمنالجرابوذواتالمشيمةذواتمن

لبنهاتفرزبلحلماتلهافليستالمسلكوحيدةايإناث

الصغار.وتلعقهالبطنسطحعلىموجودةثقوبخلالمن

منكلفيفقطقليلةأسابيعالصغارحضانةفترةوتستمر

فيولكن.عديدةأخرىوأنواعالبريةوالأرانبالفئران

لعدةالصغارترضعوالكركدنالفيلةمثلالثديياتبعض

نأالصغارتستطعالأنواعمعظموفي.تفطمأنقبلأعوام

.الفطامقبلطويلةلفتراتوذلكالصلبةبالأطعمةتتغذى

اللازمةالمهاراتمنالكثيرالثديياتصغاروتتعلم

فترةخلالذلكيحدثماوكثيرا.الحياةقيدعلىلتبقى

علىالحصولكيفيةالصغارفيهايتعلمحيثالحضانة

تقومالثديياتأنواعأغلبوفىالأخطار.وتفاديالغذاء

يساعدالأنواعبعضفىولكنالصغار،بتربيةوحدهاالأم

ذكورتقومفمثلأبها.والعنايةالصغارتنشئةفيالذكر

وتقومالجحر.إعدادفيبالمساعدةالفئرانمنمعينةأنواع

للأمالطعابمبإحضارالإفريقيةالبريةوالكلابالقيوطذكور

والاشبالالأمحمايةفيالأسدذكورتساعدكماوالجراء.

.الأخرىوالأسودالضباعهجوممن

الفئرانمثلحجماالأصغرالثديياتمنكثيروفى

ولكن.مبالثرةالفطامبعدوكرهاالصغارتتركوالزبابات

والفيلةالصيادة()الفهودالتشيتامثلأخرىأنواعفي

بعدأبويهامعطويلةلفتراتالصغارتبقىوغيرها،والذئاب

الحضانة.فترةانتهاء

المعيشةطرق

فيالثديياتمنكثيريعيى.الجماعيةالمعيشة

الأفراد.منالعديدمنهاكليضماجتماعيةمجموعات

ذكرمنصورهاأبسطفيالاجتماعيةألمجموعةوتتكون

حيواناتوتكوننسلهما،إلىإضافةالنمومكتمليوأنثى

وقد.المجموعاتهذهمثلالقردةمنمعينةوأنواعالقندس

عددعلىالذئابقطعمثلأكبراجتماعيةمجموعةتحتوي

الجنسين.كلامنوصغارهاالنموالمكتملةالحيواناتمن

ذكرايضمالاجتماعيةالمجموعاتمنآخرنوعوهناك

فىكماوصغارها،النموالمكتملةالإناثمنوعدداواحدا

الوحشية.الحمرقطعان

أعضاءيصنفالاجتماعيةالأنواعمنكثيروفي

.السيطرةلدرجةوففاأجتماعيةطبقاتفيالمجموعة
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فيالأولالخيارلهامجموعةكلفيالمسيطرةفالطقة

أولئكويكتسب.الزوجيةورفاقالغذاءعلىالحصول

وأعراكفىفوزهمعندالأمربادئفىسيطرتهمالأفراد

خلالمنسيطرتهمذلكبعدتتواصلثم،مشاجرات

.السيطرة:انظر.والوعيدالتهديد

القيوطفحيوانات،عديدةميزاتالجماعيةوللمعيشة

فىجميعهاتتعاونالمفترساتمنوغيرهاوالأسودوالذئاب

كماالقطميع.لسائروإحضارهاالفريسةحولالالتفاف

أحدشعرفإذا.الجماعيةالمعيشةمنأيضاالفرائستستفيد

طريقعنالقطيعتحذيريستطيعفإنهبالخطرمثلاالغزلان

منالداخلىالأبيضالجزءخلالمنضوئيةإشاراتإرسال

الرباححيواناتمثلالفرائسمنأخرىأنواعوفي.ذيله

متازردفاعىتشكيلفيالمجموعةتجتمعالمسكوثيران

المفترسة.الحيواناتخطرمنللحماية

منالأخرىالأنواعسائرمثلاحتماعيةحيواناتالإفريقةالقردة

عددهايزيدلامجموعاتفيالقردةتتجم!دهماوعادة.الثدييات

إفريقيا.منكثيرةأجزاءفىالقردةهذهوتكثر.قردا02على

موسمأثناءمستوطمةفييعيشالصورةوسطالبحرأسدذكورأحد

لينماالمستوطنةحارجالأخرىالذكورإبعادإلىيعمدوهو.التزاوج

المنطقة.إلىالإناثمنالعديداجتذا!يحاول

،وحيدةحياتهامعظمتقضيالثدساتبعضوهناك

الببروحيواناتالنمورالانعزاليةالثديياتهذهوتشمل

هذهوحتىالأسود.باستثناءالأخرىالسنورياتومعظم

نوعها.منأعضاءمعالوقتبعضتقضيفإنهاالثدييات

الأمتبقىثم،التزاوجعندمعاوالإناثالذكورتجتمعفمثلا

.الفطامموعديحينأنإلىصغارهامع

لدىتتوافرلاقدبميزاتالانعزاليةالثديياتوتتمتع

تتقاسمأنهناعليهافليعر.الجماعيةالمعيشةحيوانات

إمكانإلىإضافةملاجئها،فيتتزاحمأوبينهافيماالطعام

المعيشةحالةفيهومماأكثرهدوءفيالفرائصاصطياد

يسترعيالمنعزلالحيوانفإنللفراشوبالنسبة.الجماعية

الاختباءيمكنهكما،المجموعةحيواناتمنأقلانتباها

أكثر.بسهولة

فيهتسعىالمعيشيالسلوكأشكالأحدهو.الاستيطان

بالدفاعتقوممعينةمنطقةفىللاستيطانالحيواناتبعض

نفسهالنوعمنأخرىأعضاءتبقىبينماوحمايتها،عنها

الثديياتأنواعمنكثيروتقوم.المستوطنةتلكخارج

ذكريقومفمثلا.التزاوجموسمخلالمستوطناتهابإنشاء

ثم،الجماعبدءقبلالاستيطانبعمليةالفرائيةالفقمات

الوقتفيمحاولأالمستوطنةخارجالأخرىالذكوريطرد

وتلجأ.الإناثمنممكنعددأكبرفيهايجمعأن،نفسه

طريقةإلىالنابحةوالقردةالجيبونقردةمثلأخرىثدييات

الكافيالغذاءتوافرلضمانومميلةباعتبارهاالاستيطان

للمجموعة.

بطرقمستوطناتهاحولعلامةالثديياتوتضع

فمثلا.المستوطناتتلكملكيةعلىللدلالةمختلفة

التيالروائحوكذاالصلبةمخلفاتهاالضباعتستعمل

مستوطناتها،حدودلإظهار،بالجسممعينةغددتفرزها

تلكعلىعلامةالبولالذئابقطعانتستعملبينما

ممنوعتحذير:بمثابةالعلاماتهذهوتعملالحدود،

.الاقتراب

بطرقمستوطناتهاعنالثديياتتدافعماوعادة

تقومكأن،حقيقيةمشاجراتأوبعراكلاوالوعيدالتهديد

والنباحالصياحبعملياتالنابحةالقردةمنمجموعةمثلا

المستوطنة.حدودخارجالأخرىالقردةلإبعادوذلك

وءانما،للمعيشةمستوطناتتتخذلاالثديياتمنوكثير

الغذاءعنبحثاحولهاتجولإقليميةمراعيلنفسهاتتخذ

المعيشةمنالنوعلهذاتتوافرولاالإيواء.وملجأوالماء

هولماخلافاالواحدةالسلالةأعضاءضدالدفاعوسائل

الإقليمية.انظر:.المستوطنةلحيواناتبالنسبةالحال

إلىالثديياتأنواعمنالكثيريعمد.الحيواناتهجرة

لتفاديأوأفضلغذاءعلىللحصولالموسميةالهجرة
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تهاجرفمثلامعا.الغرضينكلالتحقيقأوالمناغقسوة

كلعندالجنوبنحووأوروباالشماليةامريكاخفافيع!

بهاتتغذىالتيالحشرأتوجوديتعذرحيث،خريف

التيتلحيواناتتهاجركماالبارد.الشمالشتاءخلال

الحشاشعنبحثاإفريقيامنالوحشيةوالحمرالإفريقي

أنواعمنوكثير.السنويالجفافموسمأثناءالخضراء

فيالصيفتقضىالمعتدلةالمناطقفىتعيع!التىالغزلان

حيثالوديانإلىالشتاءفيتنتقلثم،الجبليةالمنحدرات

الجليد.عمقويقلالإيواءأماكنتزيد

للولادةمقرالتتخذهامامنطقةإلىالثديياتبعضتهاجر

منالخريففىالرماديةالحيتانتسبحفمثلا.التزاوجأو

دفئاأكثرمياهإلىفيهاتتغذىالتىالشماليةالقطبيةمياهها

ويقل.المكسيكلبلادالغربيالشمالىالساحلعنبعيدا

يهاجرذلكويع،الدافئةالمياهتلكفىينعدمأوالحيتانغذاء

العيم!يمكنهالاالتيصغارهمعيشةلضمانالحيوانإليها

.الحيواناتهجرةانظر:.الباردةالشماليةالقطيةالمياهفي

السباتإلىالثديياتأنواعبعضتلجأ.السبات

فيالحيوانيدخلوفيهشمتاء.الغذاءنقصلتفاديكوسيلة

حرارةدرجةوتقلسريعا.منهالاستيقاظيستطعلاسبات

الحرارةبدرجةمقارنةالسباتأثناءالثديياتفيالجسم

إلىتقريبالتصلالأحوالمعظمفيوتنخفضبل،العادية

تنخفضكما.المحيطالخارجىالهواءحرارةدرجة

وثدييات.ملحوظةدرجةإلىوالتنفسالنبضمعدلات

فىالخزونبالدهنتتغذىوإنما،تأكللاالسبات

إليهدخولأالسباتالثديياتهذهبعضوتمارسأجسامها.

أسشتاء.افصلمدارعلىوتكرارامرارامنهوخروجا

منمعينةأنواعاالشتاءفيتسبتالتيالثديياتتشمل

وحيواناتالأرضوسناجبالنملوقنافذالخفافيش

هذهمعظموتسمن.القوارضأنواعمنوغيرهاالمرموط

الشتاءمعظموتقضي،السباتقبلكبيرةبدرجةالحيوانات

يحتمللاحيث،المح!يةالاماكنأوالأوكارأحدفيعادة

التجمد.معدلعنفيهاالحرارةدرجةانخفاض

شبيهةحالةفىأيضاالدببةمنالأنواعبعضوتدخل

منالكثيرويعتقدالشتاء.منطويلةلفتراتبالسبات

كحالةللدبالشتويالسباتتصنيفبالإمكانأنالعلماء

سباتاليسذلكأنآخرونعلماءيعتقدبينما،السباتمن

درجةفييحدثالذيالطفيفللانخفاضنظراحقيقئا

.الشتويالسباتأثناءالجسمحرارة

تدخل-القوارضوبخاصة-الثدساتأنواعمنوقليل

فيوجفافاحرارةالأكثرالأوقاتأثناءالبياتمنحالةفي

انظر:.الصيفيبالسباتيعرفماوهو،الصيففصل

.السباتالصيفى،السبات

الصائدةالثديياتتعتمد.والدفاعالهجوموسائل

وقتلها.بفرائسهاللإمساكالحادةأسنانهاعلىأساسا

تستعملهامخالبأيضاالمفترسةالحيواناتهذهولمعظم

تتعقبماوعادة.الفراشمنبضحاياهاالإمساكفى

خلسةالتسللطريقعنفرائسهاالانعزاليةالمفترسات

ألوانهتختلطالذيجلدهاذلكفيويساعدهاوالاختباء،

نأوبعد.تمييزهيصعببحيثأشياءمنبهيحيطبما

سريعايقومالفريسةنحوخلسةالمفترسالحيوانينسل

وبالنسبةهروبها.قبلبهاللحاقالأخيرةبالوثبة

!فالإفريقيةوالذئابكالكلابالجماعيةللصائدات

ويسهلقواهاتنهكأنإلىللفريسةالتعق!تتبادلعادة

صيدها.

عنالمفترسةالحيواناتتفاديالثديياتأغلبوتحاول

الغزالمثلالحوافرذواتالثديياتوتست!جعالفرار.طريق

الأرانبتهرعبينما،طويلةلمسافاتالجريوالإمبالا

إلىالاخرىالصغيرةالثديياتمنوكثيروالفئران

الظباءصغارأماللاختباء.أخرىأماكنإلىأوجحورها

إلىبالخلودالمفترساتفتتفادىالبريةالأرانبوصغار

الناجحةالدفاعوسائلمنالطريقةوتلك،التامالسكون

الرؤيةعلىصيدهافيالمفترلمماتمعظمتعتمدحيث

إلىالأمريكيةالابوسومحيواناتوتلجأ.وتتئالحركة

بالموتتتظاهرإذتقدما،أكثربخطىولكنالوسيلةهذه

فتنجووالإنهاكالكاملالسكونعلاماتعليهاوتبدو

علىمنهاالكثيريقبللاالتيالمفترلمماتمنبذلك

الميتة.الحيوانات

أعدائها.منتحميهاخاصةمقوماتالثديياتولبعض

فيوالحراشفالمدرعلحيواناتالعظميةالدرعتعملفمثلا

ذاتالمفترساتمنالحيواناتتلكحمايةعلىالبنجولين،

الفيلةمنكلفيالسميكالجلدفإنوبالمثل.الحادةالخالب

تساعدكما.نفسهالغرضيؤديالكركدنوحيوانات

فىوالشيهمالنملوقنفذالقنفذفىالصلبةالحادةالأشواك

الظربانمثلحيواناتوتنثرمهاجميها.معظممنحمايتها

ممابالخطرشعورهاعندالرائحةكريهسائلاوغيرهالأمرليهس

نأكما،أخرىمرةمنهاالاقترابمنالمفترساتيمنع

الظربانتميزالتىالواضحةواسحوداءالبيضاءالعلامات

وفي.عنهالابتعادبضرورةالمفترساتتذكرالأمريكي

الجسمألوانخلالمنالحمايةتكونالفراشأنواعمعظم

الأنواعبعضوفي.المحيطةالبيئةألوانمعتتداخلالتي

فيهايعيع!التيالبيئةلونلملاءمةموسحئاالجسمغطاءبتغير

الشماليالقطبفىتعيع!التيالبريةالأرانبففى.الحيوان

يتحولالشتاءوفىصيفا،اللونبنيالجسمغطاءيكون

الجليد.فىالاختباءعلىليساعدهاالأبيضإلىاللون
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السرعة،:الوسائلهذهأ!ومنالأعدأء.ضدنفسهاعنوللدفاعبفرائسهاللإمساكعديدةوسائلللتديياتوالدفاعالهجوموسائل

الحماية.لهاتوفرالتيالخاصةالجسديةوالبنيةوألاختفاء،

أنالنموالمكتملةالقويةالماءظباءوتمستطع.للهربالماءوظىللهجومالأسد،السرعةعلىالحيوأنينكلايعتمدوهساالماء.ظبىيلاحقالألمد

.الاحوالمعظ!مفيتهر!

الأعشاببينأختبائهعلىيساعدالببرحيوانفيانحططالجسم

الفريسة.نحوخلسةوالتسللالطويلة

الثديياتلطور

علماءبعضيعتقد.الثديياتمنالقديمةالأجيال

عنتطورتالثديياتأنوالارتقاء()النشوءالتطورنظرية

العصبى.الاقترانذواتتدعىالزواحفمنمجموعة

البنسلفافيالعصرغضونفيالزواحفتلكنشأتوقد

العصرمنتصفوفيسنة(.مليون275-031)منذ

ذواتمنشعبةظهرتسنة(مليون225-)275البرمى

تلكتطورتثم،المرافقاتتسمىالعصبيالاقتران

مدىعلىالعلماء،هؤلاءاعتقادحسب،المرافقات

ملامحهامنالكثيروتغيرالسنينمنالملايينعشرات

يشارماوكثيرا.الثديياتبعدفيماعنهاوتطورتالرئيسية

وهناك.بالثديياتشبيهةزواحفأنهاعلىللمرافقات

التيالنابيةالزواحفوهيالمرافقاتمنواحدةمجموعة

له.واقيةدرعبمثابةوتعملتحميهالمدرعحيوانفيالعظميةالق!ثرة

مغلقة.كرةشكلعلىلفسهحولالجسميلتفالحيوانمهاجمةوعند

الموجودةتلكتشبهوأطرافوجماجمأسنانفيهاتكونت

قدالأولىالثديياتأنالعلماءبعضويعتقد،الثديياتفي

النابية.الثديياتتلكعنتطورت

عنالأولىالثديياتتشعبت.الأولىالثدييات

-225)منذالترياسيالعصرأواخرفيالنابيةالزواحف

ذلكفيكثيرةأحافيردلتحيثسنة(،مليونأ08

ولم.نابيةزواحفأوقديمةثديياتوجودعلىإماالعصر

منكثيراإنحيثالأحافير،تلكطبيعةمنالعلماءيتأكد

لمالحاروالدماللبنيةوالغددكالشعرالثديياتخصائص

الأحافير.سجلفىمنهاأييثبت

مليونا03-081)منذالجوراسيالعصرأوائلوفي

الثديياتوكانت،واضحبشكلالثديياتتطورتسنة(

يشبهشكلولهاالحجمصغيرةالفترةتلكفيالسائدة
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ويقسم.الفقارياتمنطوائفثمانيمنواحدةوهىالثدلساتطائفةالثديياتتؤلص
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تصعالتيالدائيةالتدساتسالمسلكوحيدرتبة

وتوحدحلماتإلىاللبيةعددهاوتمتقر!يضا.

السموالمكتملوللمرد.!قطالصسارفىالأ!سان

لوعيرم!الرتةهدهوتتألى.قرىمقارمحها
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محموعاتوتسم!!)الكيشات(الجرابياترتة

:ضعدىصعارهات!صرالتىاللمافىسمتوعة

معلالارتاطممرهاوتكما!الولادةعدم!خملعير

فىحرا!داح!يكورالديالأمتديحلحة

062حوالىمىالرتةوتتألرو.الألواعامعطم

.لوتوالاأكوارالكرا!يهامماعاس

رالتديياتوالرتالةكالحلد.الح!ثراتاكلاترتبة

لسحقالمكيمةالألسادداتالأحرىالمكيمة

داتوأقدامدقيقحرطومولمعظمها.الحشرات

083حوافيم!الرتةتتأهـهده.أصاسعحمسة

والحلد.والقمفدالفيليةالرلالة!يهاممالوعا

التديياتم!)ديرموليرا(اليمورياترتة

نرعا!ىالاشحاردوقتعيمقالتيالآسيوية

مناشتةاضوتأ.للتحويممكيفةحلدية

الكوأسحو.أواطائراالليمورمنلوع!!

اللورالحيوادهوالحماق.الحفاشياترتبة

أطرا!ولديهصحيحاطيرائايطيرالديالوحد

الرتةوتألصللطيرار.كأححةمكيمةأمامية

الحفا!يش.مىسع09م!.
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لوعا018سالرتةوتتالصالأشياء.لمسكقال

والليمور.وال!!سادالقرودصمهاس

الألساد،حودوسعدمتتمير.الدرداواترتبة

مكيفةالأماميةوالأطرا!.لمقطالطواح!ولديها

هدهوتتألرو.الأعصالىع!السملقأوللحمر

المملآكلاتس!عا03حواليمىالرتة

.رالمدرع

حيواساتوهي)!وليدرتا(.ابملأكلاترتبة

يرالشعرسوقليلدرليةلحراش!معطاةدرداء

السحولير.سأساعيسعةم!تتألصالحرالتص

ى!روجحيرصعيرةتدلكاتوهي.الأرنياترتبة

والاصراس،ألا!ودرداحلياااعاطعةاالأسار

الرتةوتتألص.!عدومأوقصيروالديلحدوردود

المريالأر!صم!هاسلمغا56حوالطمى

.والار!البيكاوحيوار
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ابر!لبم

!ول!ص!!

السسحا!

!حمكحلى

الدلمير

بم!!ص!اا؟ال!ئمديئربه!%

الدث

ت!!زرا!!أ

ا!رددارك

!!و!يم

الميل

حربن

!ح-/-لم

د!برلإكأ

الودر

ي!**!حمخ!

السحرحرو!

إفي؟--ج!ع!!لمفأ

سيرالتا

1!ع

مممثعىاأحغبممكأأ

لاا!يلى!الا

يتكودرت!عدةإلىالطائمةهدهالحيوانعلماء

المحتمل.لمتموئهاتطهورحس!وضعت

لأسادسنسوحقارضةتديياتالقوارضرتبة

.أنيا!وبدونبالإرميلشميهةالعلياالقاطعة

مىنوعا075.1حواليسالرتةهدهوتتأل!

والسحجا!.والمأروالعو!رةالق!دسصممها

ا!سياية،أحسامداتمائيةتدلاتالحيتانرتبة

أطرافودونلالمجدا!،شيهةأماميةزأطرا!

أعلى!ىشيمواب،مسطحأفقيوسد!،حلمية

الدلفينمننوعا08ساهـالرتةوتتأ.الرأس

.رالحوتالبحروحرير

اللحومآكلاتمنأكترهااللحوماحملاترتبة

منمؤلفةوهى.كيرةوأيا!محال!وذات

والقطالد!ضمنهاسلوغا027حوالي

.عرسواسوالذثوالقطوالمقمةوالراكور

مسفصلة.مرتبةصمىوالقطالمقمةتوصعواحيا،

هدهصم!الوحيدالوعوهوالأردفاركرتبة

وهوالحشراتويقتاتححرداحلويعيش.الرتة

طويل.وحطكللرحأحساددو

حلدداتضحمةحيوالاتالخرطومياترتة

العليا.والمتسفةالألصسالحرطوما!ويتأسميد.

!عيرسالرتةوتتأل!متصحمةالعليارالأب!

.الهنديوالفيلالإفريقىالميلهما

تديياتوهي)هايراكورديا(الوبرياترتبة

بالأظلاف.شبيهةمحال!ذاتصغيرة

الوبر.م!ألواعسبعةمنوتتأل!

أماميةلأطرا!المائيةالتدلمحاتسالحيلاياترتة

وأ!حلميةأطرا!ليسدولىسالمجاديصلتسيهة

البحر.وحرو!الاطومسوتألورمسطح

حافردواتثديياتالأعابع.مفرداترتبة

محورويمر.قدمكل!يأصالعأرلعةأولأصعير

وتأل!سالأصئالوسو.حلالسالطر!

والتابير.رالكركدرالحيولصمسهامىلوعا71

دواتمنتديياتوهي.الأصابعمزدوجاترتبة

ويمر.قدمكلبرأصالعأرلعةأر،صسعيرالحاكر

وتتألصالاصاب.وسطيرمنالطر!محور

الظماءبيمهاسنوعا185حوالىسالرتة

والررالاتوالغرلادوالحمالالسحروحرو!

والأعام.والوعولوالحاريرالماءو!رسوالماعز



72تيدالثدا

وقد.والديدانبالحشراتتتغذىوكانتالزبابةحيوان

الجوراسيالعصرطوالنسبئاصغيرةالثديياتظلت

وخلالسنة(،مليون56-031)منذالطباشيريوالعصر

المهيمنةالحيواناتهيالديناصوراتكانتالعصورتلك

الجورالممىالعصرخلالتطورتوقد.الأرضفي

بعضويعتقد.الأوليةالثديياتمنكثيرةمجموعات

المجموعاتتلكإحدىأن-الغربفىخصوصا-العلماء

المحروفةالمسلكوحيدةالثديياتلنشوءبدايةكانتالأولية

السجلاتفىواضحقصورهناككانوإن،الان

وخلالبيضا.تضعالتيالثديياتتلكلمثلالأحفورية

،المبكرةالمجموعاتمنكثيرانقرضالطباشيريالعصر

الأحثء،ذواتوهيواحدةمجموعةمنهابقيتولكن

الجرابذواتمنكلعنهاتكونقدأنهيعتقدوالتي

العصر.ذلكمنتصففيالمشيمةوذوات

بانقراضالثديياتعصربدأ.الثديياتعصر

العصروفى.الطاشميريةالعصورأواخرفيالديناصورات

أصبحت(الانوحتىسنةمليون65)منذالحديث

العصروبنهاية.الأرضفىالمهيمنةالفقارياتهيالثدييات

المجموعاتتطورتسنة(مليون5504-)منذالفجري

منهاظهرتثم،الثديياتمنالحديثةالرتبأوالرئيسية

04)منذالضحويالعصرخلالالجديدةالعائلات

سنة(.مليون-26

الثلثىالعصرخلالذروتهاالثديياتأنواعبلغتوقد

الأنواعتلكبدأتثمسنة(،مليون41-)26الأوسط

)منذالقريبالحديثالعصرخلالالانقراضفى

الأقربالحديثالعصروفيسنة(.مليون751.-41

هائلةمناخيةتغيراتحدثتسنة(مليون751.)منذ

نحووزحفتالجليديةالأمواجمنالعديدتقدمتحيث

إلىأدىمماوآسيا،واوروباالشماليةأمريكامناطقمنكثير

الكسلانحيواناتمثلالثديياتمنالعديدانقراض

السيفيةالأسنانذاتوالقططالضخمةوالفيلةالأرضية

تلكانقراضويرجع.الصوفيةالكركدنوحيوانات

إلىأيضايرجعمثلما،المناخفىالتغيراتإلىالحيوانات

.والإنسانالمفترسةالحيواناتقبلمناصطيادها

منجزءهوالانقراضأنرغم.الثديياتمستقبل

عددزوالفىعجلقدأيضاالإنسانأنإلاالتطورعملية

منالقليلةالمئاتفيالصيادونقامفقد.البريةالثديياتمن

الزرقاءالظباءمثلالثديياتمنأنواعلمابادةالماضيةالأعوام

الإنسانتسببكماالبحر.وابقارالكواغةوحمرالإفريقية

وحيواناتالغابةإنسانقردةعددتناقصفيأيضا

التناقصهذاوكان،الثديياتمنوغيرهاوالببرالكركدن

.الأنواعهذهمثلبقاءمعهايتسنىلالدرجة

الكبيرةالبريةالثدساتمنكثيرعددتضاءلوقد

يتوافرلاالتيالعامةالحدائقعلىمقصوراوأصوجودها

وهناك.الحيواناتتلكلمعيشةكافيةأماكنبعضهافي

يزاللاالتي،كالحيتان،الكبيرةالثديياتمنأخرىأنواع

الكثيرالناسيحولعامكلوفى.الانحتىجارياصيدها

منيقيدمما،ومزارعحقولإلىالبراريأراضيمنوالكثير

بقاءيعتمدوسوف.الطبيعيةأماكنهافيالثديياتمعيشة

الغرضلهذامحمياتإيجادعلىالبريةالثديياتأغلب

بعناية.إدأرتهاتتمعامةوحدائق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الثدييات

الظيالحوتالأبقار

القارضالحيتانيعرسابن

القردالربيةالبلادفيالبريالحيوانالأدرد

العظمىالقردةالكيسىالحيوانالأرنب

القطالخفاش!لأغناما

الكلبالحنزيرالحشراتآكل

اللا3الخيلانيلإنسانا

عزلماابلدايللأا

الحوافرذواتالجمل

حيوان،الراقونلحصانا

علةذاتأخرىمقالات

الرضاعةالحارالدمحيوان

الثدييةالتارلإلغددقبلماحيوان

الموضوعصرعنا

الثديياتأهمية-

الثديياتالناسيستخدمكيم!-

الطيعةوتوازنالثدييات-

الثديياتأجسام-

المحوريالهيكل-خ!والشعرالحلد-أ

الدأخليةالأعضاءأجهزة-دالعظميالهيكل-ب

الثديياتفيوالإدراكالحواس-

لإدراكا-بلحواسا-أ

الثديياتتاكلماذا-

الثديياتتتحرككيف-

الهواءفي-داليابسةعلى-أ

الأرضتحتهـ-الأشجارعلى-ب

الماءفي-

الثديياتتتكاثركيف-

بالصعارالعناية-جالتزاوج-أ

التكاثر-

المعيشةطرق-

السبات-دالجماعيةالمعيشة-أ

والدفاعالهجوموسائلهـ-الاستيطان-ب

الحيوأناتهجرة-



البحربةالئدييات28

لثديياتاتطور-8

التديياتعصر-جالتديياتمنالقديمةالأجيال-أ

الثدساتمستقبل-دالأولىالثدييات-ب

أسئلة

؟الثديياتأنواعسائرصالمسلكالوحيدةالثدساتتختل!كيص-ا

الشعر؟فيهايستعملالتيالأعراضبعضاذكر-2

؟الثديياتلاغل!أهميةالحواسأكثرما-3

الأعتهابآكلاتمنكلحالةفيأ!ذاءايحتلصكيف4

لاللحومتتغدى)التىالقارتةوالحيواناتأطحوماواكلات

معا(؟لأعشا!وا

يستحدمالىالأعراضبعصاذكر؟المستأنسةالثديياتما-5

التدييات؟فيهاالإنسان

الحيواناتمنمجموعةأيومى؟الأولىالثدساتظهرتمتى6

؟الثديياتتلكتطهورت

الجماعية؟المعيشهميزاتبعضاذكر-7

أطتدييات؟بالنسمةأهميتهاممببوماالخيةالقشرةما-8

للحيوالات؟الإقليمىالمرعىعرالمستوطنةتحتلصكيف9

الشجرية؟الثدييات-اتميزالتيالحاصةالملامحاذكر-01

البحر؟بقرة؟الأطومانظر:.البحريةالثدليات

الفظ.؟الحيتاني،الحوت

منمجموعة،الرئيسياتأوالراقيةالثدييات

به.الشبهالقريبةوالحيواناتالإنسانتشملالثدييات

عليا،ثديياتبمثابةنوعا018حوأليالعلماءويصنف

أساسيتين:مجموعتينإلىويقسمونها

العظ!ىوالقردةالبشريالجخس-الإنسانأشباه-أ

الحجمالصغيرةالفصائلمنالقردةأشباه2-والقرود.

واللورسوالجلاجوآي-الايوسنجابالليمورمثل

زبابةالعلماءبعضويصنفوغيرها.والترسيروالكنكاجو

.بالقردةالشبيهةالثدييةالفصائلمنبأنهاالأشجار

السماتمنعددهناك.الجسمانيةالسمات

السماتهذهتجتمعلاولكن،الراقيةللثديياتالجسمانية

منأكبربمجموعة،الإنسانأشباهوتمتاز.واحدةفصيلةفى

المجموعةفإنوعموما.القردةبأشباهمقارنةالسماتهذه

وأكثرأكبرفيهاالدماغوحجمأكبر،بحجمتتميزالأولى

.القردةأشباهمنذكاءأكثرأنهاكماتعقيدا،

الأيديتستخدمأنتقريباالإنسانأشباهكلوتستطيع

عنبدلابأظافرمزودةوهيالأشياء.علىللقبضوالأرجل

حاسةتكونوقدوأقدامها.أياديهاأصابعبعضفيالخالب

مقدمةفىوأعينها،المجموعةلهذهحاسةأهمهىالإبصار

تشابهالأخرىالملامحومن.الجانبينعلىوليعستالرأس

.الأسنانوتركيبالعظميا!يكلا

المناخفىالإنسانعدافيماتقريباالفصائلكلوتعيش

علىمعظمهاويعيش.الاستوائىلثمبهأوالاستوائى

الراقيةالثديياتأنواعبعض

الترسير

313-8لجمسم

لم..-!ن!ان

.!!

لجيبونا

45-هالحسمطول

المكاكقرد

سم55.7-اصطول



92اللفظيةالثروة

وقتايقضيوالغوريلاكالبابونبعضهاولكنالأشمجار،

أساسالهاالجسمانيةالسماتوتناسب.الأرضعلىكبيرا

القدرةذاتالأطرافتساعدفمثلا،الأشجار،علىالمعيشة

خلالوالانتقالالتسلقعلىبقوةالأشياءعلىالقبضعلى

لأشجار.ا

فيالأنواعمعظمتعيق.الاجتماعيةالخصائص

منفردا.يعيشالقردةأشسباهبعضكانوإنجماعات

.لأخرىفصيلةمنوحجمهاالجماعةتنطمويختلف

واللمسالرائحةعلىمبنيةإشاراتالجماعةأعضاءويستخدم

بينها.فيماللتفاهملغةالمعنىذاتوالأصواتوالإبصار

بما،الأممنالتعلمعلىالعلياالثديياتصغاروتعتمد

تتفاداها.أنيجبالتيوالأشياءالأكلعمليةذلكفي

منكثير.الأخرىالراقيةوالثديياتالإنسان

بمللإنسانالأهميةمنعاليةدرجةعلىالراقيةالثدييات

فيوالقردةالعظمىالقردةالعلماءبعضيستخدمفمثلا

فيسلوكهايدرسونكما،البشريةالأمراضعنأبحاثهم

الإنساني.السلوكعنالمزيدلمعرفةمحاولة

الانقراضخطرالراقيةالثديياتأنواعمنعددوتواجه

الغاباتوإزالةبقطعيقومونحينمافالبشر.الإنسانبسبب

الطيعيةالبيئةيدمرون،والمزارعللمدنالمجاللإفساح

بعفيصطادوكذلك،الأخرىالراقيةللثديياتالملائمة

وبعضهمطعاما،لاستخدامهاالراقيةالحيواناتالناس

منهاالكثيرالإنسانويأسر.افةباعتبارهابقتلهايقومون

.الحيوانبحدائقوالعرضالعلميللبحث

البلادفيالبريالحيوانانظر:.العربىالثرثار

.)الطيور(العربية

وكلمة.القديمةاليونانفيجبليممرالثر!مو؟للي

أصلهفيالاسمجاءوقد.الحارةالشعابتعنيثرموبايلي

يحكي.الضيقالممرمنالقريبةالحارةالينابيعمنالأجنبي

ثرموبايلى،فيظهرتالتيالقصصالإغريقيالتاريخ

الممرهذايعدولم.الفرسالإغريقالمحاربونحاربحيث

واسعا،سهلاالانأصبحتفالمنطقة.الانموجوداالجبلي

باقية.مازالتالحارةالينابيعأنغير.مستنقعاتبه

وخليجأويتاجبلبينيقعالجبليالممرهذاكان

أفضليوفرالممرهذاكانالماضيةالأزمانوفي.مالياك

إلىاليونانشمالمنخلالهمنليمرجيشلأيطريق

وبذلك،ام5علىيزيدالممرعرضيكنولمجنوبها.

عنه.تدافعأنصغيرةقوةبإمكانكان

فىالفرسمقاتليهأحشورلققاد،.مق048عامفى

لمواجهةالإغريقيةالدولفاتحدت،اليونانلغزومحاولة

الجي!-أسبرطةملك-الأولليونيداسوقاد.الهجوم

ممرعلىللسيطرةرجل00061منالمكوناليوناني

بحمايةأرتميسيامفياليونانيالأسطولوقامثرموبايلي

فارسي.بحريهجومأيمن،ليونيداسقوات

يومين.لمدةالخليجفيالفرسإيقافالإغريقأستطاع

ثيسالي-منطقةمنرجلقام،الثانياليوممساءفيولكن

فوقجديدممرإلىأحشورشلمحارلثماد-إفيالتسيسمى

فأمر.المؤخرةمنالإغريقوهددواالفرسعبروبهذا.الجبال

الموتمنينقذهمحتىبالمغادرةالإغريقغالبيةليونيداس

بقوةالفرسالمقاتلينصدليونيداسواستطاعالممر.فى

منالاا00وأسبرطي003حواليمنمؤلفةصغيرة

هووقتلوهحولهمنالتفوأالفرسأنإلا.الاخرينالإغريق

قواته.أفرادوغالبية

الإغريق.؟الأولأحشورلق:أيضاان!

لغة.أيفيالكلماتعددمجموعاللفظيةالثروة

ماشخصيعرفهاالتيالكلماتمجموعةأيضاوهى

لغةأمهولغتهأكانتسواءوالكتابةالكلامفيويستخدمها

الثروةتتغير.المفرداتمنبثروتهوتعرف.عنهأجنبية

يستنبطالحياةتعقدتوكلماباستمرار،وتنمواللفطة

النشاطلوصفجديدةكلماتيشتقونأوالناس

منلغةكلماتعددتحديداليوماستحالولذا.الإنساني

المفردات:المفرداتمننوعانشخصولكل.اللغات

فهيالنشطةالمفرداتأما.السلبيةوالمفرداتالنشطة

المستخدمةالكلماتمنتتكونالتي،الاستخداممفردات

مفرداتأوالسلبيةالمفرداتأما.والكتابةالكلامفي

يفهمهاالتيالكلماتحصيلةمنتتكونالتىفهيالإدراك

لديهمالناسمنوالعديد.يكتبأويصغيعندماالشخص

.الاستخداممفرداتمنمراتبعدةأكبرإدراكمفردات

وأيسمعونهاالتيالكلماتيفهمونأنهميعنىوهذا

لمنوبالنسبةاستخدامها.علىيعتادونلاولكنهميقرأونها

الكلماتمتوسطفإنمثلا،الإنجليزيةاللغةيتحدثون

الكلماتمتوسطولكن،كلمة000.01هوالمستخدمة

كلمة.000،04إلى03!...هوالمدركة

باستمرار،اللغويةمفرداتهينميالشخصأنوالواقع

ربمابالمدرسةيلتحقالذيالطفلأنالدراساتأظهرتوقد

ولكنهفقط.كلمة00.4و.)00.3مابينيعرف

علىتشتمللفطةثروةلديهيكونربما،الجامعةبإكماله

كلمة.03لا...إلى000.01

في-هومالشخصاللفظيةالثروةازديادمدى

فيالتحكمفإن،كذلك.وتعليمهلثقافتهمفتاح-الحقيقة

عنهاتعبرالتيالأفكارفيالتحكممثلغالباهوالكلمات



ثروك03

منالثروةلزيادةمهمةأداةهواللغويوالمعجم.الكلمات

طرقأحدهوالمعجميالتثقيفيكونماوعادة.المفردات

النالر.بعضعنداللفطةالثروةزيادة

المعجم.،القراءة:أيضاانظر

إسكسفيتقع،محليةحكومةذاتمقاطعةئروك

تضم.نسمة03124)0سكانهاعدديبلغبإنجلترا.

إلى،وتيلباري،وبيرفليتجرايز،:مدنثروكمقاطعة

وتعتبر.جميلريففيالمنظمةالقرىمنعددجانب

الإداريالمركز،ثروكجرايزباسمتشتهرالتيجرايز،

فىالصناعاتوتضم.للمقاطعةالرئيسيةالأسواقومنطقة

ومصافى،والهندسة،الإلكترونيةالأجهزةصناعةثروك

ولعب،والأحذية،النباتيالسمنوإنتاج،والتخزين،النفط

لنهرالشماليةالضفةعلىتيلباريمدينةتقع.الأطفال

هوبلوستانفوردوتقع.لندنميناءمراسيهاوتمثلالتايمز.

منضاحيةفهيأوكيندونساوثأما.تيلباريقرب

جرايز.ضواجمما

فىمحليةحكومةذاتمقاطعةرلمررثري

عدديبلغ،الثلاثةالأنهاروتعنىلمانجلترا.هيرتفوردشاير،

السكنية:الأماكنتضم.نسمة74لما00سكانها

المقاطعةسكانمنكثير.وريتشمانزويرثوودكورولي

وولسي،كاردينالمعروابطوللمنطقة.لندنفىيعملون

بين.ووليم

جزيرةشبهفي،كبيرةلمنطقةالقديمالاسمرس

مقدونيامنتمتدكانتوقدتراقيا،أيضاوتسمى.البلقان

الأسود.البحرحتىشرقا،وتمتد،الدانوبنهرإلىشمالأ،

القديمةثريستشملهاكانتالتىالإقليميةوالأراضي

وكانتوتركيا.واليونانبلغاريابينمقسمةالانأصبحت

والفضة.الذهبمنقيمةروامسبعلىتحتويثريسجبال

ورعى،للزراعةتستخدمالواسعةسهولهاكانتكما

.لأبقاروا،الخيول

أصبحواوقد.الأوروبيينالهنودمنثريسسكانكان

طولعلىعاشواالذينالإغريقمعالتجارةمنأغنياء

الفرساحتل.الميلادقبلالسابعالقرنفىالثريسىالساحل

064إلى052منالفترةخلالثريس،أراضىمنالكثير

صلاتوأقامت،مستقلةثريسأصبحتذلكبعد..مق

الإغريقعنالثريسيونأخذالقدماء.الإغريقمعواسعة

أساطيرهمالثريسيينعنالإغريقأخذكما،الفنيأسلوبهم

الدولةإلىثريسانضمتبعدوفيما.الدينيةومعتقداتهم

ثريسالثانيفيليبأخضعفقدمقدونيا.إلىثم،الأثينية

الإسكندرابنهحكمإلىالمنطقةانتقلتثمبأكملها،

الم!سيحميلادسبقتالتيعامالمائةوخلالالأكبر.

الرومانية،الإمبراطوريةمقاطعاتإحدىثريسأصبحت

وسيستوس،أبديرا،:ثريسفىالإغريقيةالمدنأهموكانت

إسطنبولمدينةألمماسالقديمةبيزنطةكانتوقد.وبيزنطة

عامالقسطنطينيةسقوطوضعوقد)القسططينية(.الحديثة

التركي.الحكمتحتجميعهاثريسام453

أصبحام(-878ا)877التركيةالرومميةالحرببعد

معاتحدتالتيالشرقيةروميليابالممميعرفثريسضسمال

الأولىالعالميةالحربوخلال.أم885عامبلغاريا

ثمثريس،غربياليونانأخذتام(-189ا19)4

الإقليم.بقيةعلىوبلغارياتركياسيطرت

،أم149عاماليونانيةثريسالألمانيةالقواتاجتاحت

الثانيةالعالميةالحرببعداليونانإلىأعيدتولكنها

مقاطعتى،اليونانيةثريستضمام(.-459ا)939

الأوروبيالجزءف!،التركيةثريسأما.رودوبوإنروس

تركيا.من

القرنفىعالقإغريقيمسرحيوكاتبممثلفشييس

المسرحوتطويرابتكارعلىساعدوقدالميلاد.قبلالسادس

الغربفيالمسرحيينالممثلينعلىيطلقواليوم.نعرفهكما

ثسبيس.إلىنسبةالثسبيسييناسمأحيانا

الإغريقأنغيرحقيقئا.شسخصاثسبيسكانلقد

قالوا:فقد.رياداتعدةإليهونسبوا،أسطورةمنهصنعوا

معحوارفيبدوريقومخطبااستخدممنأولإنه

قدالمأساةمسرحأنويبدو)جوقة(.كورسيةمجموعة

.والكورسالشخصيةبينالحوارهذاعنتطور

مسرحابتكرقدثسبيسأناستنئالإغريق،لهذا

ليرتديهاالأقنعةإدخالالإغريقإليهنسبكذلك.المألمماة

.الممثلون

عامحواليفيأنهالشهيرةالباريانرخاملوحةتسجل

الكبير،المهرجانفيثسبيسكانأثيناوفى.م،ق534

الوقت،ذلكومنذ.ديونيسوسالأسطوريالإلهلتكريم

فيالمسرحياتكتابةفيمنافساتتعقدأصبحت

.المهرجان

بريطانىوإداريرحالةثسيجرودفرد.ولفردثسيجر،

العربيةبالجزيرةالخاليللرلغالعبوررحلاتمنبسلسلةقام

أوروبيأييصلهالمالتيليوةمث!أماكنعدةإلىأوصلته

التيالصحراويالجرادمكافحةمنظمةفىعمل.قبلمن

ففي.العربيةالجزيرةعنالمعلوماتجمعفيكثيراساهمت

استطاعام479مايوحتى4691أكتوبرمنالفترة
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ثم،ليوةإلىصلالةمنمبتدئاالخاليالربعيعبرأنثسيجر

منكثيراثسيجرجمعالمكلا.إلىدائريطريقفيسافر

حياةعنواقعيةصورةوأعطى،الباديةعنالمعلومات

علىكانفقدالجغرافيوصفهأماالصحراء.فيالرجال

.المجالهذافيسبقوهمننمط

العربيةالبلادفيالبريالحيوانبمالحيةانظر:.الثعابين

.(حف)الزوا

الثعابينهى،الأستراليينمعظمنظرفياليئدلآالثعالين

الأنواعمنتعتبروهيأستراليا.شرقيفىالمنتشرةالبنية

سمومها.خطورةبسببأستراليافيالخطورةالشديدة

التيالغددوكذلكنسبئا،صغيرةأنيابهافإن،الحظلحسن

فيطيبةفرصأمامهمضحاياهافإنلذلك.السمتحوي

وينموام،،5نحوالمتوسطفيالثعبانطوليبلغالشفاء.

الرماديبينتتراوحألوانها.مترينمنأكثرإلىبعضها

بنيبطهاولون.الصورةفيكماالأسود،أووالبنيالفاغ

تعيش.البرتقاليباللونمميزةبقعوبهاأصفر،أوفاغ

.الصغيرةوالثديياتالسحاليأكلعلىالبنيةالثعابين

كا-،كا/!ع-كا-ء!كاعركاكا3،كا-ى"/*لأءلابخ؟لمكاكاكا7

3!4!!*3/7/لآ،*/*"//لاجكا*ير،!كا33ص/!؟333-كاعلاى!ء

آءكاكا"كا3كاكا-كاءتم؟،رو3

وسمهاامشراليا،شرقيفيتعيشالتيالثعابينأخطرمنالبنيةالثعابين

التاثير.شديد

السوداءالثعابينعادةبهايقصدالسوداءالنعايين

السوداءالثعابينوتكثرأستراليا.فيالحمراءالبطونذوات

كوينزلاندفييورككيبمنالساحليةالمناطقفي

فىأيضابعضهاويوجدأستراليا،جنوبوإلى،الشمالية

وأحمر،أعلىمنلامعأسودولونها.الداخليةالمناطق

معظمهاطولويبلغ.الأسفلمنالقرمزيللونمائلوردي

المترينيبلغحتىينموبعضهالكنالمتر،ونصفمترأ

.المياهومجرىالمستنقعاتقربوتسكنالمتر.ونصف

حئايولدماعددمتوسطيبلغ.الضفادعالرئيسىغذاؤها

.ومارسينايرشهريبينعادةتولدعشرينصغارهامن

عضتهالكن،سامةالأحمرالبطنذاتالسوداءوالثعابين

مؤذية.وغيرهيابةعادةوهي،قاتلةتكونمانادرا

-4381هـ،876-78)6أبوزيدالثعالبى،

،مخلوفبنمحمدبنعبدالرحمنزيدأبوام(.471

.جزائريمفسر

إلىالعلمطلبفىورحلالجزائر،فيالثعالبيولد

عهدهفيالناساتفقغزير.بعلمبلادهإلىعادثمالمشرق

زاهدا.عالماكانفقدبموإمامتهصلاحهعلى

الحسانالجواهرأبرزها،نافعةكثيرةكتئاالثعالبىترك

كتبمن-يقولكما-انتقاهوقدالقرآنتفسيرفي

مملوءاكتابهفجاء،لهماتيسرإليهوأضافالسابقةالتفسير

كتابوله.الصحيحةالسننوجواهرالحكمبنفائس

العزيز.القرانغرائبفيالإبريزالذهب

فيها.ودفنالجزائرفىالثعالبىتوفى

-169هـ،924-035)منصورأبو،الثعالبي

منصورأبوإسماعيلبنمحمدبنالملكعبدام(.380

الشهيرالكتابوصاحبوناقدولغويأديب،الثعالبى

زيدأبوالثعالبيغيروهونيسابور.فيولدالدهر.يتيمة

الرحمن.عبد

ثم،صناعتهإلىفنسبالثعالبجلوديخيطفراءكان

والتاريخوالأدباللغةدراسةإلىالفراءحياكةمنانتقل

نيسابور،جاحظهو:عنهالباخرزيقالواشتهر.فنبغ

الأدبفيعصرهنابغةكانأنهعلىلهترجموامنوأجمع

حذوهفاحتذى،بعدهالمؤلفينأنظارقبلةوكانونثرا،نظما

وغربه.الإسلامىالعالمشردتىفيجماعةنهجهعلىوسار

الرابعالقرننهضةازدهارفيأسهمواالذينمنوهو

المؤلفاتمنكبيراعدذاللعربيةقدمحيثأدبيا،الهجري

فيمختلفةأغراضالتشملتنوعتالتيوالمصنفات

والفكر.واللغة،الاداب

علىالسابقينللشعراءيكونأنمنالثعالبيخشيوقد

لشعراءيكونولاوفنونهوالشعرالأدبفىفضلعصره

وظهرتلهذا،نفسهفندب،ذلكلمثليتصدىمنعصره

خدمةالكتابهذامنوغايتهالدهر،يتيمةكتابهفيبراعته

وعلما.فضلافيهيرىالذيالشعرطريقعنالعربيةاللغة

للشعراءخالصةترجمةعلىفيهالثعالبييقتصرولم

نقديةاراءيوردنراهبل،الشعريةبالنصوصوالاستشهاد
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كما،رفيعأدبيذوقعنتنمممتعةأدبيةوتعليلاتقيمة

منبينوالموازنةالمقارنةإلىالأحيانمنكثيرفىيعمد

،الشعريالفنفىالشعراءمنغيرهوبينلهيترجم

السابقينمنبغيرهالشاعرتأثرمدىعنببراعةويكشف

كتابهبعدالثعالبىخلفهاالتيالاثارأهمومن.والمعاصرين

اللغةفقهبمالجليسنزهةفيالنفيسالعقدالدهر:يتيمة

وغيرها.،العربيةوسر

4187هـ،ا336-1921)لعزيزعبدا،التعالبي

الثعالبىعبدالرحمنبنإبراهيمبنعبدالعزيزام(.449-

الفكريالإصلاحروادبأفكارتأثرتونسيوسياسيمفكر

اتصلاللذينرضاورشيدعبدهمحمد:مثلالإسلامي

الحمايةضدوناضلتونص!إلىعادبمصر.إقامتهأثناءبهما

ا!دة،تونسالشهيركتابهأم029عامنشر.الفرنسية

الوضعأنخلالهويؤكد،الفرنسيالاستعماريدينوفيه

مجيءقبلأفضلكانالتونسيوالسياسيالاجتماعي

الفتاةتونسحزبتأسيسفيشارك.تونسإلىالفرنسيين

عنمدافعاالتونسىصحيفةفىوكتبام،909عام

حزبترأسكما،مرةمنأكثرونفيالثعالبياعتقل.تونس

مؤتمرعلىتونسقضيةعرضإلىوسعىالتونسيالدستور

تنقلاتبعدام379عامتونسإلىعاد.بباريسالصج

تأثيروللثعالبي.والإسلاميالعربيالعالمينخلالهاجاب

الجزائريينالمسلمينالعلماءجمعيةقيادةعلىقوي

السياسةالثعالبىاعتزل.باديسبنعبدالحميدوخصوصا

تاريخإفريقيا،شمالتاريخ:كتبهمن.الأخيرةلمشواتهفى

الإسلامى.التشريعفلسفةبمالإسلاميالتشريع

تونس،بمالعربيةالسياسيةالأحزابأيضا:انظر

تاريخ.

لحية.ا:نظرا.لثعيانا

ثعابينتعي!صغير.أستراليثعبانالسوطيالتعيان

أستراليا،جشوبيمنوأجزأءفكتوريافيالسوطيةالكابنتاريا

جسمها،أعلىفيالسمرةخفيفةوهيودلز.ونيوساوث

تتغذى،الصفرةإلىالمائلالأبيضإلىبطونهاألوانوتميل

.والحشراتالصغيرةالسحاليغالباوتأكلالليلفي

الأنقليس.انظر:الماء.ثعبان

وخطمكثيفذيللهالكلبعائلةمنحيواناب

القطيالثعلبعلىالحقيقيةالثعالبتشتمل.مدبب

فيالثعالبوتعيم!الأحمر.والثعلبالرماديوالثعلب

الجنوبيالقطبمنطقةعداماالعالمأنحاءجميع

يتسلقالذيالكلميةالعائلةفىالوحيدالنوعالرماديالثعلب

أوالعد!منهرباالأغصانبينيحتفىالأحيانم!كثيرفىالأشحار.

لذلك.!دعوسب!بدونأحيا،

توجدوقدالجزر.وبعضآسياشرقيوجنوب)أنتاركتيكا(

فىوحتىوالصحاريوالغاباتالزراعيةالمناطقفيالثعالب

الثعلبوكان.والضواحيالمدنلبعضالحرجيةالمناطق

بريطانيافيالحضريةالمناطقعلىيغيربالذاتالأحمر

مخلفاتومنالمنازلفضلاتمنالغذاءعلىللحصول

والمطاعم.الحوانيت

الثعلبويستطجعالصيد،فىوماهرةسريعةوالثعالب

هذايستطعكما.مراوغبأرنببسهولةالإمساكالأحمر

قافزا،يداهمهثمومنطائرباتجاهخلسةشسللأنالثعلب

فوقه.

طويلفروالأحمروالثعلبالقطبيالثعلبمنول!صل

فرائهاأجلمنالثعالبالناسويصطاد.الثمنغاليناعم

الفراء.انظر:.المزارعفييربونهاكما

الثعلبتعقبفيمتعةالصيادينمنكثيرويجد

الصيادونيستخدمذلكأجلومن.يقتلونهولاوصيده

الثعلبلكن،الثعلبرائحةتتبعأجلمنالصيدكلاب

رائحتهتعقبيجعلمماالماءإلىيقفزأوطريقهمغيراينثني

صعبا.أمرا

إلىإضط!7-،0-06الثعالبمعظمطوليبلغ

كجم.7-5نحوالثعلبويزن.الذيللطولسم35.4-

الثعلبجسم

نأإلا،الكلابصغارالثعالبأنواعمعظمتشبه

طويلأوخطمامدببتينأذنينلهأنكماكثيفا،ذيلاللثعلب

حادا.
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للثعلبالعظميالهيكل

لرقبةالحمجمةا

لا-.لأ-كاص!صس

!-ر.بصسريسا!ا

الكتفمفصل

ا!ا!ض!ع

ث!االخالب

الكلبأفدامآثار

أمامية+لدام

لإلم**رر،

!ا،ءا،!بن

لملاة*+

الظهوعظهام

بر-ص7

الوركمفصل

صسحموأ؟!*؟9إإا

كولم!ء!،1/."،"!3.

الذيل
يصلملم!حمصءص-ص؟،!.7!صكا

لمألم/ر!سص!ا!ر.إ

،ص?لم%!"-،اءأ*

يعتمدوهو،قويةشبموحاسةحادسمعوللثعلب

الفريسة.تحديداجلمنالحاستينهاتينعلىخاصبشكل

بعدعلىالفأرصوتسماعالأحمرالثعلبويستيم

ربماولكنالمتحركةالأشمياءالثعالبوتشاهد.م03

المتحركة.غيرالثابتةالأشياءملاحظةلاتستطع

فيلهاوظيفةلاداخليةوإصبعأصابعأربع!وللثعلب

غيرإبهامهيالداخليةوالاصبع.الاماميتينالقدمينمنكل

أربعخلفيةقدمكلفيويوجد.الأرضولايلامسمتحرك

الخلفيتينالقدمينكفىفإنالجريأوالمشيوعند.أصابع

الأماميتين.القدمينإثرعلىتقعان

أثناءخلفهامستقيمبشكلذيولهاالثعالبمعظمترفع

فوقوذيلهالثعلبيناموربما.المشىعندوتخفضهاالجري

الثعالبمنكثيرويمتلك.الأماميةأقدامهراحةوفوقأنفه

.مميزةخاصةرائحةمنهاتفرزللرائحةغددا

الثعلبحياة

خلالمنالثعالبعنالمعلوماتمعظمجاءت

والمعلوماتالأحمر.الثعلبعلىأجريتالتيالدراسات

ولاالأحمر،بالثعلبغالباتتعلقالنصهذافيتوافرتالتي

كبير.بشكلذلكعنالأخرىالثعالبأنواعبقيةتختلف

الصغار،تربيةأثناءعائليةمجموعاتفيالثعالبتعيش

ولاتشكلمنفرد،بشكلتعيشالأخرىالأوقاتوفي

والأنثىالذكربينالتزاوجويتم.الذئابتفعلكماأسرابا

المداعبةروحتسودهماحيثالشتاءفصلبدايةفي

منالزوجينبأحدالإمساكتمماوإذاالصيد.فيوالتعاون

تائهاويعيشمخبئهمنبالهربيسرعالاخرفإنعدوقبل

ملاحقا.

والعواءالدمدمةطريقعنببعضهاالثعالبتتصل

للرائحةمحطاتبعملالثعالبتقوموكذلك)النباح(.

الرائحةمحطاتوتنبه،متعددةنقاطعندالتبولطريقعن

اخر.ثعلبوجودإلىالمنطقةفيالثعالبهذه

وأالشتاءفصلنهايةفيصغارهاالأنثىتضعالصغار.

تتفلاعادةالثعلبصغيرويدعى،الربيعفصلبداية

فيتتافلتسعةإلىأربعةمنالحمراءالثعلبةوتضع)جروا(.

مابينالرماديةالثعلبةتتافلىعدديبلغبينما،الواحدةالمرة

إلىالغذاءوالذكرالانثىمنكلوتقدم.وخمسةثلاثة

الأعداء.منبحمايتهايقومانكماتتافلهما،

وعيونخطمولهأجم،01نحوالوليدالثعلبيزن

التتافلتشرب.الولادةمنالتاسعاليومبعدتفتحمقفلة

ببعضذلكبعدتتغذىثم،أسابيعخمسةلمدةالأمحليب

ذلكوبعد،قصيرةفتراتأوجرتهاوتتركالصلبالغذاء

الحشراتوتداهمبعضها،معالصراعفىالتتافلتبدأ

الثعالبوتحملوالديها.وذيولوالعصيالنباتاتوأوراق

الانقضاضلتتعلمصغارها،إلىالحيةالفئرانالنموالمكتملة

بتعليمالنموالمكتملةالثعالبتقوملاحقوقتوفيعليها.

بشكلالعيشالتتافلتبدأ.الفرائسملاحقةصغارها

وجههاعلىهامتوربما،الصيففصلنهايةفيمستقل

بعدالوالدانينفصلقدوكذلكولادتها.مكانعنبعيدا

معاالاجتماعيعاودانثم،الخريففصلبدايةفيأوذلك

الشتاء.فصلخلال

وقد.التزاوجبعدبالأوجرةالثعالبتستقر.الأوجرة

أوالصخوربينأومغارةفيالأرضتحتالثعلبوجاريكون

بينماأوجرتها،الثعالببعضتحفر.شجرةأوقرمةتجويففي

حيواناتقبلمنحفرتمخابئالأخربعضهايستخدم

إذاالخابىءهذهبتوسيعالثعالبتقوموقدالغرير.مثلأخرى

م02منضأكثرالأرتحتالوجارطوليصلوقدالأمر.لزم

منعددإلىالرئيسىالسردابيقود.مداخلعدةوله

تجويضفيأوالأرضتحتتكونقدللثعالبانحتلفةالأنواعأوجرة

الثعالبتقومكذلكالصخور.بينأوسغارةفيأوشجرةأوقرمة

الخاصة.أوجرتهاتحفرأوالأخرىالحيواناتمخابئبتوسيع
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ويمكنالغذاء.وخزنللتعشيشالحيواناتتستخدمهاالجحور

واحد.مخبأفىالثعالبمنزوجانيشتركأن

تستيمشيءكلىتقريباالثعالبتأكلالغذاء.

منالأخرىوالانواعالفئرانخاصة،بسهولةبهالإمساك

والحشراتوالضفادعالطيورأيضاوتصطاد.القوارض

الفواكهأنواعمنبكثيرالثعالبتتغذىكما.والأرانب

المتبقيالجزءالثعالبأنواعمعظمتخزن.الحيواناتوجيف

بهاوتنزلعميقةغيرحفرةلهتحفرحيثفريستها،من

الغذاءمخزنإلىالثعلبويعود.بالترابوتطمرهاالغذاء،

عليه.للاطمئنانوأحياناللغذاءحاجتهعند

هذاكانإذاالمزارعيندجاجالثعالبتفترسوربما

محكمةغيرحظائرهكانتأوبحريةيتنقلالدجاج

للمزارعينفائدةذات-ذلكجمع-الثعالبوتعتبر.الإغلاق

اختفتالتيالمناطقبعضوفي.بالفئرانتتغذىإنهاحيث

جعلتلدرجةالقوارضبهاتكاثرت،الثعالبمنها

.أخرىثعالبيجلبونالمزارعين

علىنشطةوتكونغالبابالليلالثعالبتصطادالصيد.

لسماعوتتنصتالمروجحشائشبينوتنتقل،السنةمدار

شاهدوإذا.الحشائشبينالفئرانوتختفي،الفئرانصوت

وتقفمكانها.إلىيقفزفإنهللحشائشحركةأيةالثعلب

بينأفضلرؤيةأجلمنالخلفيةأقدامهاعلىأحياناالثعالب

ليداهممنتظراأيضاالثعلبيكمنوربما.الطويلةالحشائق

الخبأ.منخروجهأثناءالأرضيالسنجابأوالحقلفأر

الثعالبأنواع

أقصىمناطقفيالثعلبهذايعيش.القطبيالثعلب

الفرويحمى.الشماليةوأمريكاوأوروبااسيامنالشمال

الثعالبولهذه.القارسالبردمنالقطيالثعلبالطويل

هذهوتساعد.الثعالببقيةمندائريةوأكثرقصيرةآذان

الاذانمعمقارنةبالحرارةالاحتفاظعلىالصغيرةالاذان

القطبي.الثعلبانظر:.الطويلة

فحخمالثعلبأيضاويسمى.الأذنخفاشيالثعلب

شرقىمنالجافةالمناطقفيالثعلبهذايعيشالأد!.

بنيظهرولون،طويلةاذانالثعالبولهذهإفريقيا.وجنوب

الثعلبيقتات.اللونرمليةالسفليةالمناطقبينمارمادي

كما.المنخاصةالحشراتأساسىبشكلالأذنخفاشى

موجزةحقائق

جرو.أوتتفلالصغير،ثعلبة:الأنثى،ثعلب:الذكر:الأسما

الثعلب.لوعتسعايوما!7-94:الحملكرة

عاما.41حتى:الحياةكرة

الجنوبيةالقطبيةالقارةماعداالعالمأنحاءحميعفي:!وطنه

الحرر.وبعضآسياشرقوحموب)أنتاركتيكا(

الشمالي.القطبىالمحيطمنالقطيةالمناطقدييعيمته!القطبيالثعلب

لونويتغير.القارسالبردمنجسمهحمايةفيالطويلالمرويساعد

الشتاء.فيالأبيصاللونإلىالصيفدصلفيرماديأوبهمامرالفرو

المسطقةفيالتعلبهذأيعيعق.طويلةآدانلهالأذنخفاشيالثعلب

إفريقيا.منوالحنوبيةالشرقية

.والجرذانالفئرانمثلوبالقوارضبالفواكهيتغذى

أثناءحادبشكلمسارهاتجاهتغييرالثعلبهذاويستطع

الفراشعلىالتغلبفىالإمكانيةهذهوتساعده.الجري

.الجريسريعةالصغيرة

صحاريفىويعيشالثعالبأنواعأصغروهو.الفنك

حتىفقطالفنكجسمينمو.العربيةوالجزيرةإفريقياشمال

رملىفروهولون.كجم51.وامابينويزنسم،4.

-01أذنيهطولويبلغ،الأسفلفىالبياضإلىيميلفاغ

يستطعحيثكبيرةالفنكجسمسطحومساحةسم.15

جسمهوحمايةالحرارةمنكبيرةكميةفقدانذلكبسبب

الفنك.انظر:السخونةمن
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!ء؟فيبخءعكا،/،،!،ء/ءل!،ئم*؟!ءلم!!!3ببم*!!!7*،خ7-ؤ

!؟!!!ىء1!كابرعل!4!!-+!جئنبرص!بزعلأ!!دكائر

؟ء!خ!ل!بز!جمم!!كغ!

ث!ء"!يميفي*

بز!علإ؟عجبرءتنقيئنلا

بن!!ئنيرلإحه!حهبهيم!ئن!م!بر

آخر.بعدعاماوالأنثىالذكريتزأوجوربماصغارهما.نمويكتملحتىالتزأوجبعدمغاوالأنتىالذكريمكث.مجموعاتفيتعيشالحمراءالنحالب

التاسع.اليومبعدإلا)التتافل(الثعلبصغارأعينلاتفتحفإنهاليسرىالصورةفييظهروكما

وأللسوادضاربةالفضيةالثعالبتظهروقدبيضاء.بقعكنداجنوبىفىالثعلبهذايعيش.الرماديالثعلب

البقعلحجمتبعا،بالشيبأشبهفضيبلونأورماديةوجنوبالوسطىوأمريكاوالمكسيكالمتحدةوالولايات

سوداءفراءلهاالتيالفضيةالثعالبوتسمىبها.البيضاءجنوبفيشيوعاالثعالبأكثروهوأمريكا،شرقى

تدعىأخرىحمراءثعالبوهنالكالسوداء.الثعالبمخلوطيشبهالثعلبهذاظهرولون.المتحدةالولايات

صدئي،أحمرالثعالبهذهولون.الصليبثعالبأمابيضاء.السفليةأجزاؤهبينما،الفلفلمعالطعامملح

الصليبويمتد.الذراعينعلىأسودكبيرصليبويوجدفلهاللذيلالسفليةوالجهةوالأقداموالأذرعالرقبةجوانب

فضيةثعالبتولدوقدالظهر.منتصفحتىالأسفلإلىأيضاالثعلبهذاويعرفأسود.الذيلوطرف،صدئىلون

ومننفسهالوقتفيحمراءوثعالبصليبوثعالبالأشجار.يتسلقلأنه،الشجرةثعلببأنه

أنفسهما.الوالدينيتنقل.الرشيقالثعلبأيضاويسمىالصغير.الثعلب

فيالبنغاليالثعلبعلىتشتمل.أخرىثعالبأمريكامنالغربيةوالصحاريالحشاشمناطقمن

الأوراسية.المنحدراتفيالقرصانوثعلبآسيا،جنوبوطرف،رماديأصفررمليفروالثعلبولهذا.الشمالية

الثعلبكبيرحدإلىالثعلبهذاويشبهأسود.ذيل

816-هـ،192)002-العياسأيو،ثعلبالذدلسم،!اطول3805-طولهويبلغا!حمر،

أ!العباس"الهثهيبافطسياربنيحيىبنأحمدم(.409وجهبسببالهرةصغيرثعلبأسمعليهأطلقوقد.سم28

النحوفىالكوفيينإمام.لغوي،نحوي.بثعلبالمعروف،الحبريسررحالثعلبوهذا،الصغيرةالقطةوبينبينهالشبه

حجة.ثقة،،بالحفظمشهورمحدثللشعر،راوية،واللغةالثعالبوتنمثط.الساعةفيكم04حتىسرعتهتصل

فرسفصدمتهبصممأيامهأواخرفيأصيبببغداد.ولد.الليلأثناءالصغيرة

ذلك.إثرلح!وقيفيهوةفيفسقطأنحاءمعظمفيالثعلبهذايعيمقالأحمر.الثعلب

،والصرفالنحوقواعدبعضفيكثيرةاراءلهكانتوقد.الثمماقيأمربمنالمشماليةوالأجزاءوأوروباآسيا

ثعلب،مجالسالشعر،قواعد؟الصيح:كتبهأشهرومنالقرنمنالخمسينياتفيأمشرالياإلىالثعلبهذاأدخل

العامة؟فيهتلحنما،القرانإعراب؟القرانمعانيإلىتحولوكنهالصيد.رياضةممارسةأجلمنعشرالتاسع

النحولن.اختلافالنحو،حد؟الأمثالادر-اتخماصةالأخصىالحيواناتافترسحيثآفة

:.والمستوطنةالصغيرةالجرابية

الاحمح.)الثعدبالثعلبانظر:الا!حمر.الدهلبأواللونفاقعةحمراءفراءالحمراءالثعالبولمعظم

الأ!إ.)الثعدبالثعلبانظر:الأسود.ابوكأدك.أبيضالبطنفراءلونبينما،برتقاليةحمراء

ذيولهاأطرافتكونبينماسوداء،أرجلالثعالبلهذه

فيالريالحيوانانظر:الصغير.الإوريقيالثعلبحسمراء،فراءالحمراءالثعالبلجميعوديسبيضاء.

اللاحمة(.)الثدلساتالعربيةالبلادتتخللهاسوداءفراءولهاالفضيةالثعالبيدعىفبعضها



البنغالىالثعلب36

(.أخرى)ثعالبالثعلبانظر:.اليئغاليالنعلب

الثعدب.انظر:.الأدنخفاشيالثعلب

(.الرمادي)التلبالثعدبانظر:.الرماديالثعلب

فيالبريالحيوانانظر:.الرملىرويللىئعلب

اللاحمة(.)ادثديياتالعربيةالبلاد

ثعدباديسوهوالكبيرةالخفافي!قمننوعالطاشالتعلب

المدارية،المناطقأغلبفىالخفاش!هذايعيش.الحقيقةفى

المحيطمناطقفىخاصةمنتشروهو.الجنوبيةأمريكاماعدا

03حواليالجسممعرأسهطولويبلغ.الجنوبيالهادئ

واطلق.ام52منأكثرإلىالجناحامتداديصلوقد.سم

التعلب.وجهمثليبدووجههلأنالاسمهذاعليه

ويعرف،الفاكهة-الغالبفي-الطائرالثعلبيأكل

ببراعمأيضاويتغذى،الفاكهةبوطواطالدقةوجهعلى

معالأشجارفىيومهويقضى.واللقاحوالرحيقالأزهار

مثقلةوكأنهامنهاالشجرةفتبدوالأخرىالفاكهةوطاويط

مسافاتإلىالانتقالالطائرةالثعالبوتستطجع.بالفاكهة

أضرارابالبساتينتلحقأنويمكنطعامها.عنبحثاطويلة

.كبيرة

الحفالمق.أيضا:انظر

ا!حر(.دثعد!)1الثعلبانظر:.الفضيالثعلب

القاحلةالمناطقفىيعيشصغيرثعلبالمطييالثعلب

كثيروفي،القطبىبالمحيطتحيطوالتىالأشجار،منالخالية

وهيالأنهار.ضفا!علىالأرضتحتمخابئفيتعيم!المماءثعالب

ولكنالسساحة،ليورشاقتهالسرعتهاوتتميز.بالأسماكتتغدى

معتدلة.غيرالأرضعرحركتها

منالطويلفروهويتغير.المحيطهذافىالواقعةالجزرمن

الشتاء.فيالناصعالأبيضإلىالصيففىالرماديأوالبني

فيتمكنفصل،كلخلاليتنكرالقطيفالثعلبوهكذا،

مننوعوهناك.فريستهإلىأكبربسهولةالتسللمنبذلك

وكلا.الرمادية-الضرقاءالثعالبيسمىالقطيةالثعالب

السلعمنيعد-والأبيضالرمادي-الأزرقالفروين

بشكلغذائهفيالقطيالثعلبويعتمد.القيمةالتجارية

الطورأيضايأكلولكنه.الصغيرةالثديياتعلىرئيسي

الدببة.تقتلهاالتىالحيواناتوبقاياوبيضها

.الحيوان:أيضاانظر

منقريبايعيشعرسابنفصيدةمنحيوانالماءثعلب

ثعالبوحيواناتفيها.سابحاوقتهمعظمويقضي،المياه

الماءتحتالبقاءودمامكانها،والغوصالسباحةفىماهرةالماء

اليابسةعلىوحركتها.متواصلةدقائقأرلغأوثلاثلمدة

مستقيمة.غير

قارةعداما،القاراتجميعفىالحيواناتهذهتعيش

5.4مابينوزنهاويتراوح.الجنوبىالقطبومنطقةأستراليا

ذلكفيبماام،5،وامابينطولهاويتراوحاكجم،5و

فييعي!قالذيالعملاقالماءثعلبطوليصلوقدذيلها.

ضفافعلىالماءثعلبويعيش.مترينإلىالجنوبيةأمريكا

وأالساحليةالمياهأوالبحيراتأوالينابيعأوالأنهار

.النباتاتفيهاتنموالتىالمنخفضات

يعيشالذيالماءلثعلبالمقالةهذهخصصتوقد

البحارقربيعيمقالذيالماءثعلبأما.العذبةالمياهفى

قندسانظر:،عنهالمزيدفلمعرفة،الهادئالمحيطمثل

البحر.

،الأقدامأصابعبينتوجدقليلةأنسجةانحالبعديمةالماءلثعالب

بسمكتتغذىوهىيدها.كأصابعالقدمأصابعاستحدامولمامكانها

الضحلة.المياهفىيعيشالذيالصد!
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ومسطح،صغيربأنهالماءثعلبرأسيتميز.الجسم

تقوم.مدببواخرهسميكوذيله،عريضةفهيرقبتهأما

إغلاقعلىالحيواناتهذهبمساعدةخاصةعضلات

تنموإليها.المياهتسربلمنعبشدةأنفهاوفتحاتأذنيها،

في-وتكون،مطاطيةأنسجةالماءثعلبأقدامأصابعبين

الحيوانلمساعدةتكفيلدرجة،واسعة-الاحيانمعظم

وسهولة.بسرعةالسباحةعلى

الفرويغطي،المسكوجرذالقندسفيالحالهووكما

شعريسمىوخشنطويلشعرالماءثعلبلجسمالداخلي

وهيالهواء،تسربالداخليةالفروطبقةوتمنع.الحراسة

توجدالأنواعبعضوعند.الجفافمنالبشرةتحميبذلك

.للبرودةعازلاتعملالجلد،تحتالدهونمنطبقة

إلىمائلةرماديةإمافهيالماء،ثعلبفروألوانوتتفاوت

إلىوتتغير،جافةتكونعندماداكنةبنيةأوالبنىاللون

بالماء.مبللةتكونعندماأكثرداكنة

فهو.مخالبهطريقعنالأشياءالماءثعلبويتناول

.الصغيرةوالمحارياتبالأحجارباحترافويلعبيمسك

يستيموالاسيويةالإفريقيةالماءثعلبأنواعوبعض

أنسجةلوجودعاديةكأصابعأقدامهاصابعاستخدام

منالأنواعهذهوتتغذى.أقدامهأصابعبينفقطصغيرة

وكل.الضحلةالمياهفىتعيشالتيبالمحارياتالماءثعالب

تسمىالتيتلكحتى،مخالبلهاالماءثعالبحيوانات

الأصابعفيقصيرةمخالببهاانحالبعديمهالمماءثعالب

الخلفية.الأقدامفيالمتوسطةالثلاث

بجرادالماءثعالبحيواناتتتغذىالمماء.ثعلبحيطة

علىقدرتهامنالرغموعلى،والأسماكوالسرطانالبحر

فإنهاالتروتةكسمكالحركةالسريعالنهريالسمكالتقاط

الماءثعالبوتأكل.الحركةالبطيءالحسمكماتصطادغالبا

والثعابينوالقواقعوالمحارياتوالحشراتالضفادعأيضا

مدارعلىبنشاطهاالماءثعالبوتتمتع.المائيةالطيوروأحيانا

ولاالليلأثناءحركتهاتكثراصطادها،أماكنوفيالسنة

فردياإمافريستهاتصطادوهيالنهار،اثناءتتحرك

أوجماعيا.

اللعب.فيوقتهامعظمالماءثعالبحيواناتتقضي

فيالموحلةالمنحدراتعلىوتنزلقوتمرحتتصارعفهى

وتصدرالشتاء.فيالمتجمدةالأنهارضفافوعلىالصيف

نوعولكلببعضها.للاتصالمختلفةأصواتاالماءثعالب

إلىبالإضافةخطر.أيمنللتحذيريطلقهاخاصةزمجرة

والقهقهاتالزقزقةمنمختلفةأنواغاتطلقفإنهاهذا،

للاخرين.مشاعرهاعنللتعبيروالصهيلوالصرخات

المسمىروثهاطريقعنالماءثعالبمكانمعرفةوبالإمكان

سبرانت.

علىجحورفيبيوتهاالماءثعالبحيواناتمعظمتبنى

مخادعفيأوالصخور،منسلسلةتحتأوالأنهارضفاف

فيجروينالماءثعالبأنثىوتلد.أخرىلحيواناتمهجورة

تتافلتسمىوالتيالصغارهذهوتكون،الواحدةالمرة

السباحةالجراءتستطيعولا.الولادةعندكفيفة)جراء(

الماءثعالبالسكانيصطادأشهر.عدةالعمرمنتبلغحتى

ثعالبأنواعبعض!فإنولذلكبفرائها،الاستفادةأجلمن

مهددة،العملاقةا!لاءثعالبفصيلةوبخاصةالماء،

.بالانقراض

.الحيوان:أيضاانظر

-؟هـ،724-؟)إسحاقأبو،الئعلبي

إبراهيمبنمحمدبنأحمدإسحقأبوأم(.350

التراجمكتبتذكرلم،الثعلبيلهويقال،النيسابوري

ولادته.تاريخ

العربيةاللغةوفيالتفسير،فيعالماالثعلبيكان

العرائسكتابمنهامؤلفاتعدةتركصالحا.ثقةوفنونها،

الكشفالمسمىالتفسيروكتاب،القرانقعحصفي

ثقةكانالثعلبىأنورغم.القرانتفسيرعنوالبيان

يكنلم-العلماءبعضيقولكما-تفسيرهأنإلاصالحا،

فيخصوصا،موضوعةأحاديثمنفيهلماعلميةقيمةذا

وإسرائيلياتباطلةقصصمنفيهولما،الفضائلباب

ولعل.الكهفأصحابقصةفيذكرهاكالتي،منكرة

الناسإرضاءإلىيميلكانأنهالمنهجهذاإلىدفعهالذي

الترغيب.بابمنالأخباربهذه

هـ،224-36)2الوهابعبد،الثعلبي

بننصربنعليبنعبدالوهابام(.739310-

مالكيفقيه.المالكي،القاضيالبغداديالثعلبيأحمد

بها.ونشأببغدادولدزاهد.وعابدأديبوشاعرأصولي

،الأبهريبكركأبي،عصرهفيالمالكيةكبارعلىوتفقه

بعدةالقضاءتولى.الباقلانيبكروأبيالقصار،وابن

طريقهفيوالتقىمصرإلىرحلثم،العراقمنجهات

تولىمصروصلولما.وامشضافه،المعريالعلاءبأبي

بعدماتفقدفيها،تطللمإقامتهأنإلافيها.القضاء

بأشهر.إليهامقدمه

وهو،مالكلمذهبالنصرةمنها:كثيرةمؤلفاتله

ابنرسالةشرح،المدينةعالمبمذهبالمعونةجزء،مائة

المسائلعيون؟التلقين،المدونةشرحزيد؟أبى

،الإفادة،الخلافمسائلفيالأدلة،والبروق

مسائلعلىالإشراف،الادلةأوائل،التلخيص

.الخلاف



وعيرها.والتقاليدوالأعرا!صالفنونع!تشتملالثقافة

الثقافة

للإشارةالاجتماععلماءيستخدمهمصطلحا!ا!

تشيروقد.الشعوبمنلشعبالكليةالحياةطريقةإلى

فيالنشاطضروبإلىاليوميةالمحادثاتفيالثقافةكلمة

ولكن.والموسيقىوالأدبأ!نامثلالميادينمختلف

الشعوبمنشعبثقافةفإن،ألاجتماععلماءإلىبالنسبة

والأشياءالأفكارمنوابتدعهصنعهماكلعلىتشتمل

ويوجده.يصنعهفيماالعملوطرائق

والأعرافوالمعتقداتالفنونعلىتشتملفالثقافة

مصطلحويماثلوالتقاليد.والتقنيةواللغةوالاختراعات

الأغلبفييشيرالمصطلإلأخيرأنغير،الحضارةالثقافة

يأفهيالثقافةأما.تقدماالأكثرالعمليةالحياةطرائقإلى

معقدا.أمكانبسيطا،للحياةأسلوب

ويكتسبهايتعلمهاالتيالطرقمنالثقافةوتتكون

ورأثيةكونهامنأكثروالتفكير،والشعور،،للعملالإنسان

الحيواناتبعضوهناك.البيولوجيةبالمقوماتمحددةأي

تحملهاالتيالمعلوماتأساسعلىتتصرفالتيالبسيطة

الصفاتتشكلالتيالخليةأجزأءأيمورثاتها،في

تشتملقدالمورثةالبيولوجيةالمعلوماتوهذه.الوراثية

الطعامعلىالحيوانبهايحصلالتيالطرقعلىحتى

وأنيجربأنبمقدورهالذيهوالإنسانولكن.والمأوى

عمليةوهذهالأشياء.هذهلصنعأساليبهينشئوأنيتعلم

أبدا.تتوقفلامست!رة

عدمبال!يعنيلامكتسبةالثقافةبأنوالقول

إنها.للإنسانالبيولوجيةالعناصروبينبينهاالارتباط

التمديداتمنكمجموعةإليهاالنظريمكن،بالعكس

قارنهاوقد.الختلفةالجسملأجزاءالبسيطةوالإضافات

الأجهزةبتلكفرويدسيجموندالنمساويالنفسعالم

،العيونونظارات،الصناعيةالأطرافمثلوالأدوات

هذهمثل،الثقافةأناعتبارعلىوذلك.الصناعيةوالأسنان

تساعدهملاقدالتيالأشياءفعلمنالناستمكنالأشياء،

مثالوفعلها.بهاالقيامعلىوحدهاوحواسهمعضلاتهم

لديهدامتماالخالبإلىيحتاجلاالإنسانأنذلك،

قددامما،بسرعةالجريإلىيحتاجلاأنهكما.السهام

يكنلمالثقافةوبدون.السيارةامستعملأوالحصانروض

يعيشواأنولاالقمر،إلىيصلواأنالفضاء،روادبمقدور

الأكسجين،إلىحاجةفيالإنسانيالجسمأنذلك.هناك

وعلى.حياتهعلىيحافظكيالحرارةمنمعينةدرجةوإلى

الثقافيةوالأدواتالوسائلهذهمكنتفقدحال،أية

علىفظلالقصور،أوجهبعضعلىالتغلبمنالإنسان

القاسية.الخشنةالبيئاتفيالحياةقيد
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للح!هولالمهارةلتحسينوسيلةالمبكرةالثقافةكانت

وحظي.بالنسلوالعناية،المأوىعنوالبحث،الطعامعلى

لأنهمالبقاء،أجلمنالصراعفيبالأفضليةالإنسانأسلاف

.الأخرىالثقافةوجوانبوالالاتالأدواتتطويرفينجحوا

تلكمنوالتكاثرللاستمرارملاءمةأكثر-ثممن-فأصبحوا

نمتلهذاونتيجة.الميزاتهذهإلىتفتقرالتىالخلوقات

جيل.إلىجيلمنالثقافةابتكارعلىالقدرة

الثقافةخصائص

البريطاني(الإنسان)علمالأنثروبولوجياعالمعرف

يستخدمهكماالثقافةمصطلحتايلوربيرنتإدواردالسير

فيالثقافةتايلورعرففقدالحاضر.الوقتفىالعلماء

يشتملالذيالمعقدالكلذلكبأنهاالبدائيةالثقافةكتابه

،والقانون،والأخلاق،والفن،والعقيدة،المعرفةعلى

التىوالعاداتالقدراتمنذلكإلىوماوالتقاليد،

ويشتمل.المجتمعفيعضوهوحيثمنالإنسانيكتسبها

منخصائصثلاثعلىتايلورساقهالذيالتعريفهذا

اكتسابالثقافةأن-أ:وهىأهميةالثقافةخصائصأكثر

-2.الثقافيةالتنشئةتسمىعمليةخلالمنيتمإنساني

المجتمع.فىعضواباعتبارهالثقافةيكتعسبالشخصأن

التفاهموجوددونمستحيلةتصبحالاجتماعيةفالحياة

نأ3-جميعا.الناسفيهايشاركالتىالمتبادلةوالممارسات

السماتيسمىفيماو-حداتهتتمثلمعقدكلالثقافة

المتعارفالموتىدفنأماكنعلىتشتملقدوهى.الثقافية

وأمثلا،كالمحراث،والالاتالأدواتبعضأوعليها،

منالمتقاربةالمجموعةوتسمى.بالأيديكالمصافحة،إيماءة

المرتبطةالتقاليدذلكمثال.الثقافيالنمطالثقافيةالسمات

المجموعةهذهوتشكلوالتودد،لهالسابقةوالمراحلبالزواج

محددا.ثقافيانمطا

التيالخاصةالثقافيةسماتهاالكبيرةالجماعاتولمعظم

ومثلواستمرارها.بقاءهاوتؤمنوحاجاتهاظروفهاتلائم

ثقادة.تسميتهايمكنالثقافيةالسماتمنالمجموعةهذه

الثقافة،القرىبعضوحتى،القبائلومعظمالأموتمتلك

المعنى.بهذا

الخاصالثقافيتقليدهاعائلةلكلفإنحال،كلوعلى

تشتركالتيالسماتمنكثيرعلىيشتملتقليدوهوبها.

المنطقة،نفسفىيعيشونممنالاخرينمعالعائلةفيها

ذلك،علىعلاوةذاتها.الاجتماعيةالطبقةإلىوينتمون

نفسهالحالوهوبها.الخاصةالثقافيةالسماتالعائلةتمتلك

منذلكإلىوماوالقرى،الأعمالشركاتإلىبالنسبة

الخاصةالثقافيةتقاليدهامنهافلكل.الاجتماعيةالجماعات

مصطبالثقاف!أحياناالاجتماععلماءويستخدمبها.

كرباقيالثقاقيالسماتمجموعةإلىللإشمارةالفرعية

منللكثيرأنيعنيالذيالأمر،فحعسبواحدةجماعةفي

سائقيوجماعةالأطباء،جماعةمثل،المهنيةالجماعات

بها،الخاصةالفرعيةثقافتهاالعرقيةوالجماعاتالشاحنات

الأغلبية.جماعةثقافةفيأيضامشاركتهاإلىبالإضافة

بعيرعلىمحمولهودج

كانتكيفيمثل

الجزيرةفيالعروس

عريسها.إلىتزفالعربية



الثالافة04

قطر.فيالشعبيةالتقاليدمنالسفنشاق

نآفيمكانينفىالثقافةتوجدأنالصعوبةومن

علىتظهرحيث،البيئةفىتوجدأنلابدفأولأ،واحد.

(،الإنسانصنعهاالتيالأشياء)أيفنيةمصنوعاتشكل

التيالثقافةمظاهربعضتدوموقد.سلوكشكلعلىأو

قصطريقةأوالإيماءةمثلوذلكطويلا،البيئةفيتوجد

نأثانيا،.الحجريةالفأسأوالمكتوبةالقصةأوالقصص

منكمجموعةوالأذهانالعقولداخلفىتكونالثقافة

أماالأفراد.وسلوكالأشياءوتقويمفهميتيسرحتىالأفكار

ناقصةثقافةفيعتبرأحديفهمهلاالذيالمصنوعالشيء

الاخرونيدركهالاالتيالفكرةتعتبرلاكما.كاملةوغير

عقولداخلإلىتصلالبيئةفىتوجدالتىفالأشياء.ثقافة

تنتقلحينعلى.الثقافيةوالتنشئةالتعلمخلالمنالناس

بوساطةالخارجيالعالمإلىالناسعقولداخلمنالأشياء

.والاختراعوالمناقشةالسلوك

الثقافيةالتعددية

مدىفيالبعضبعضهاعنالمجتمعاتتختلف

ففيالغير.ذلكعنانغلاقهاومدىغيرهاعلىانفتاحها

توجدمثلا،رإفريقيا،الباسفيكيةالجزروبعضالتيبتهضبة

الطبيعيةالنتيجةوتكوننفسها،علىمنغلقةمجتمعات

منها.لكلواحدةبثقافةالمجتمعاتتلكبقاءهيلهذا

والأوروبيةالأمريكيةالمجتمعاتفإنذلكمنالعكسوعلى

الثقافة.متعددةبالتاليتعتبرغيرها،علىتنفتحالتي

الثقافاتتقبلفيصعوبةالأفرادمنالكثيريجد

منيشبهونهمعمنللبحثبالتالىويميلون،الأخرى

متجانسة.تقافةضمنأيوالأفكار،العاداتفيالأفراد

منمعيمتزجونحينهؤلاءبهيشعرالذيالضيقويسمى

للاختلافرفضمنذلكعنينتجومالايشبهونهم

الفردعايشماإذاالصدمةهذهتزولوقد.ثقافيةصدمة

الثقافة.تلكلفهمتكفىفترةالمغايرةالثقافة

وأالأفرادمستوىعلىيحدثإليهالمشارالتعايم!

ضمنللعيشتنتقلالتينسبياالصغيرةالجماعات

ذلكويؤدي.ومهيمنةمختلفةثقافةذاتأكبرمجتمعات

سماتهمالجماعاتأوالأفرادأولئكلفقدانأحياناالتعايش

عمليةفىالمهيمنةالثقافةفيواندماجهمالمميزةالثقافية

منللكثيرحدثوما.عالثقافيالامتصاعليهايطلق

الشماليةأمريكاإلىالأوروبيةالهجرةنتيجةالحمرالهنود

منللكثيرحدثماأنكما،الامتصاصلذلكمثال

التاريخطوالالإسلامدخلتالتيالعرقيةالجماعات

المسلمينبعضمعالحالهووكذلكآخر.مثالالإسلامى

الإسلامىالعربىالحكمانتهاءبعدالأندلسفيبقواالذين

سواءالجديدةالثقافةفيالمجتمعاتتلكذابتفقد.هناك

كرها.أوطوغاذلككان

الامتصاصإلىلايؤديقدالثقافىالتعايشأنغير

الثقافيةالسماتمنالكثيرفيهيحفظتعايشايبقىوإنما

علىيطلقسواء.حدعلىوالكبيرةالصغيرةللجماعات

المتحدةالولاياتوتعتبر،ثقافيةتعدديةالوضعذلك

المستوىفعلى،التعدديةلتلكواضحامثالآالأمريكية

اللغاتعلىالقضاءإلىالإنجليزيةانتشاريؤدلماللغوي

نأكما.والعربيةوالصينيةكالألممبانية،للأقلياتالعرقية

الثقافيةخصائصهامنبالكثيرتحتفظظلتالأقليات

الوطنية.والاحتفالاتالطعاموأنواعالدينيةكالعقيدة

تتجاورالوثنيةوالمعابدوالكناشكالمساجدالتعبدفأماكن

المأكولاتمعالأمريكيالهامبورجرطعاميتجاوركما

فييحدثوما.والعربيةوالهنديةوالمكسيكيةالصينية

كبريطانياكثيرةأخرىأماكنفييحدثالمتحدةالولايات

واضحاختلافمعوالهند،العربيوالوطنوفرنساوألمانيا

معوالتسامحالتعدددرجةفيالأماكنهذهبين

.الاختلاف

الثقافاتبينتساويالاتعنيالثقافيةالتعدديةأنغير

المتحدةالولاياتوفي.التعدديةتلكضمنالمتعايشة

العربية.الحليحدولفيالسائدةالعاداتمنالبحرإلىالخروج
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تنتشرعمليةالنقافيالانتشار

والأنماطالعسماتبمقتضاها

الخريطةهذهوتوضح.الثقافية

إحدىانتشرتكيف

القمح،زراعةوهي،السمات

الهلالمنالعالمأنحاءفي

غربيجنوبفيالخصيب

آسيا.

التجاربأبرزمنواحدةوتجريجرتحيثالأمريكية

الثقافاتتساويإلىذلكيؤدلمالتعدديةفيالتاريخية

التيالأنجلوسكسونيةالغربيةفالحضارةالتأثير،فيالمتعايشة

القرنفىمعهمالأوائلالأمريكيونالمستوطنونجلبها

وأكلغةالإنجليزيةفيتمثلتسواء،الميلاديعشرالسادس

كنموذجالعلمانيةالديمقراطيةفيأوكدينالنصرانيةفي

تلكوتنسحب.المهيمنةهىماتزال،وثقافيسياسى

مستوىعلىحاليايحدثماعلىالأمريكيةالتجربة

الأمريكية،الغربيةالثقافيةالمؤثراتتنتشرحيث،العالم

تعرفعمليةفيالأماكنمختلففىالأولىبالدرجة

لعولمة.اانو:.بالعولمة

الثقافاتتتمالوكيف

التيالأساسيةالحاجاتمنتنتجملامحالثقافاتلكل

للحصولطرقهاثقافةفلكلجميعا.الناسفيهايشارك

الطعاملتوزيعالمنظمةوسائلهاولها،والمأوىالطعامعلى

لتقسيمنظامهاثقافةلكلفإنكذلك.الأخرىوالسلع

أيضاتوجدكما.والمسئولياتوالحقوقوالسلطةالقوة

.للضيوفالمجالسفيالقهوةفيهاتقدمالتىالعاداتمنالعربيةالضيافة

كنظام-المنازعاتوفضالنظاملحفظأخرىأوطريقة

.المثالسبيلعلى،والسجون،والمحاكم،الشرطة

نفسهابهاتحميالتىالوسائلبعضثقافةكلتمتلك

التيالعائليةالعلاقاتبهاتوجدكما.المهاجمينضد

تمتلكوكذلك.القرابةوأنساقالزواجأشكالعلىتشتمل

تعبرالتيالممارساتمنومجموعةدينيةمعتقداتالثقافة

أشكالأالمجتمعاتكلوتملك.المعتقداتهذهعنبها

والموسيقى.،والرسم،والنقش،كالنحت،الفنىللتعبير

المعرفةمنآخرنوعاأونمطاثقافةلكلأنذلكإلىأضف

التىالنباتاتعنشمعبياتراثاالمعرفةهذهتكونوقد.العلمية

تكونقدأويصطادونها،التيوالحيوانات،الناسيأكلها

التطور.بالغعلما

الثقافاتتختلفكيف

منطقةمنوتفاصيلهادقائقهافيالثقافاتتختلف

حاجةالأكلأن،ذلكمثال.العالممناطقمنلأخرى

،يأكلونوكيفومتى،الناسيأكلماذاولكن.بيولوجية

ثقافةمنتختلفأموركلها،وإعدادهالطعامطهيوكيفية

الوطنية.الثقافةمننوعاتمثلالسعوديةالعربيةالمملكةفيالشعبيةالفنون
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فيهيشتركالذيالجغرافيالإقليمويسمى.أخرىإلى

مطقةالثقافيةوالانماطالسماتمنكبيرعددفيالناس

ثقافية.

الثقافية.الاختلافاتفيدورالبيئيةوللاختلافات

والموارد،الأرضوأشكال،المناخمثلالختلفةفالعوامل

فىجميعاتؤثروالحيوانات،الطبيعيةوالنباتات،المعدنية

الحارةالمناطقفىالناسمعظمأنذلك،مثال.الثقافة

أكثرأوطويلةقطعةمنتتكون،فضفاضةملابسيرتدون

الذينالناسيرتديبينما،الجسمحوليلتفقمالقمن

مخيطةملابس،العالمفيبرودةأكثرمناطقفييعيشون

تعصالخيطةالملابسلان،الجسملتناسبتفصيلهابعد

المسدلة.الأغطيةمنأكثرالحرارةمنقدرا

فيالثقافةبهتؤثرالذيالقدرالناسيدركولا

تصنعالتيالأخرىبالطرقمصادفةيلمواحتىسلوكهم

يفعلونكانواأنهميدركونفقطفعندئذالأشياءبمبها

فطرية.طريقةكونهامنأكثر،ثقافيةبطريقةالأشياء

الذينالغربيينمنكتير،المثالسبيلعلىوهناك

عينىفىمباشرةالمرءينظرأنالطبيعىمنأنيعتقدون

الاسيويةاصثمعوبابعضتعتقدبينما،الكلامأثناءالشخص

فىأثرتثقافةفتلك،ذلكالإنسانيفعلأنالوقاحةمنأن

.السلوك

ثقافتهمداخلوهمارتياحاأكثربأنهمالناسويشعر

ثقافتهم.يشاركونهممنصحبةيفضلونكما،الخاصة

ثقافاتمنأشخاصمعيتعاملواأنالناسعلىيتعينوعندما

القلقمنبشىءتشعرهمالثقافيةالاختلافاتفإن،أخرى

يتركونعندماالناسيعانيهااكتىالصعوبةوتسمى.والارتباك

الثقافية.الصدمةأخرىبثقافةويحتكونالخاصةثقافتهم

الخاصةثقافتهأنالإنسانفيهيرىالذيالموقفيسمىكما

العرقي.الاستعلاءطبيعيةالأكثروأنها،الأفضلهي

الإنسانيةالثقافةتاريخ

قبلماعصورفيالإنسانيةالثقافةأمس!تطورت

تطور-االثقافةنموفىالمهمةالخطواتوتتضمن.التاريخ

،المدننمو3-،الزراعةبداية2-،والالاتالأدوات

الكتابة.تطور-4

نحوقبلالتطورهذابدأ.والآلاتالأدواتتطور

جمععلىالإنسانعاشالوقتذلكففى.سنةمليوني

للأكل،الصالحةالأشجاروأوراق،والحشراتالثمار،

يصنعكيفتعلمثم.بيديهالصغيرةالحيواناتوبإمساك

نحوالأولىالخطواتبدأتوهكذاويستخدمها،الأدوات

الصخورمنالأدوأتهذهمنالكثيروكان.الثقافةتطوير

القطعفيتستخدمكانتالتىالأطرافالمسنونة

وأبحكيصنعهالإنسانفكانالحادالطرفأما.والكشط

شعوبنوالأرحبن.أخرىبقطعةالصخرمنقطعةشظى

والشعر،العظممنأدواتأيضاصنعتالتاريخقبلما

والخشب.والجلد

يصئالأدواتكيفالمبكرةالعهودفيالإنسانتعلم

تصادولكىلأكلها.الحيواناتويقتلالحجريةوالآلات

معايعملواأنالناسعلىكان،الضخمةالحيوانات

أعضاءمنعضوأعطىإذاالقياداتوتظهر.كجماعة

التيالجماعاتأما.الاخرونوأطاعهالأوامرالجماعة

وتقسيمالمكانةتحديدونظمالسلوكقواعدبعضطورت

التيالجماعاتتلكعلىالتفوقبميزةتمتعتفقدالسلطة

ذلك.فيتفلحلم

التيالحيواناتعاداتعلىالصيادونتعرفكذلك

المعرفةمنبسيطنوعبمثابةالتعلمهذاوكاناصطادوها،

تفسيرعنالإنسانيملكهالذيالعلميعجزوعندما.العلمية

ويخترعونه،تفسيرايستنبطونفإنهم،الطيعيةالأحداث

منجزءا،قرونبعدالتفامميرهذهتصبحأنويمكن

الدينية.الاعتقادات

الصيد.فيمهارةأكثرمطردبشكلالإنسانأصبح

عددوزاد،المؤونةتحسنتالصيد،حجمتزايدومع

.الحيواناتمنالمزيديقتلونالصيادينجعلمما،السكان

تعين،بمكانالندرةمنالضخمةالحيواناتأضحتوبعدما

تربيةوإلىالمحاصيلزراعةإلىيتحولواأنالناسبعضعلى

منلذلكتبعاوأصبحوا.الطعامعلىللحصولالحيوانات

الأوائل.الزراع

0009عامنحوظهرت)الزراعة(.الفلاحةبداية

الثقافةتطورفيالخطواتأهممنواحدةوتعد.م،ق

صيادينالناسقضاهاعاممليونينحوفبعد.الإنسانية

الصيدعنبحثالآخرمكانمنويرتحلونيتجولون

مكانفىيستقرواأنالناسبعضبمقدورأصبح،المناسب

.الطعامإنتاجأجلمنواحد

ألمحاصيلمنكافيةمقاديرإنتاجالأوائلالزراعاستطاع

الزراعةمهمةمنالتحررمنالناسبعضمكنحدإلى

المهاراتبعضتطويراتئلهؤلاءثمومن،الشاقة

منذلكوغير،والنسيج،الفخارياتصناعةمثل،الجديدة

منوغيرهالطعامبتوزيغقامواكما.والحرفالأشغال

لقادتهمالضرائبوبدفعالأسواقنظمبوساطةالمنتجات

.الثروةتوزيعبعدئذيعيدونكانواالذينورؤسائهم

الأعدادوتطلبتوتتزايد،تنموالسكانأعدادواستمرت

شؤونلإدارةجديدةطرائقالدائمةوالإقامةالمتزايدة

وظهرت.للناسالخدماتوتقديمالصغيرالمحليالمجتمع

الحكم.منجديدةمختلفةاشكاللذلكنتيجة
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قدالمدنكانت.م،ق0035عامنحوفي.المدننمو

المتخصصة،المهنمتزايدنحوعلىقاطنوهاوطور،ظهرت

.قضاةالاخروبعضهم،وبنائينفنانينبعضهمفأصبح

الثقافةتطورإلىالجديدةومهاراتهممعرفتهمكلوأفضت

ونموها.

متنوعة.ثقافيةخلفياتمنالناسالمدنجذبت

منمنهمكلوتعلم،ببعضبعضهمالناسهؤلاءواختلط

الثقافيالتبادليعتبروبذأالأفكار.تبادلطريقعنالاخر

.الحضارةتاريخفيالعناصرأهممنواحدا

أهممنخطوةالكتابةتطوركان.الكتابةتطور

للكتابةنظامأولوظهر.الإنسانيةالثقافةنموفيالخطوات

شرقيبجنوبحاليايعرففيما..مف0035عامنحو

فيالأخرىوالأشكالالنظمبعضظهرتكما.العراق

منالناسالكتابةومكنتتقريبا.نفسهالوقتفيالصين

بعد،فيمالاستخدامهاواكتشافاتهمأفكارهمتسجيل

يسجلونبدأواكما.الطويلةالمسافاتعبروللاتصال

جيل.إلىجيلمنمدونةوينقلونهاثقافتهممظاهر

الثقافةتتغيركيف

التغيرمعدليكونوقد.مستمرةبصفةثقافةكلتتغير

مترابطة،أجزاءعدةمنتتكونالثقافةولأنبطيئا.أوسريعا

الأجزاءفييؤثرأنلابدالأجزاءأحدفىتغيرأيفإن

منكثيراأنالاجتماععلماءبعضويعتقد.الأخرى

تتغيرالثقافةأجزاءبعضلأنتظهرالاجتماعيةالمشكلات

مصطلحويشير.الأخرىالأجزاءبهتتغيرمماأبطأنحوعلى

الثقافةأجزاءبعضفيالميلهذاإلىالثقافيالتخلف

بها.المرتبطةالأخرىالأجزاءوراءللتخلف

التخلفمظاهرمنكثيرالحدشةالعصورفىوظهرت

ثقافةفيالماديةغيروالنواحيوالأفكارالعاداتفيالثقافي

جداسريعنحوعلىيتغيرانوالتقنية.فالعلمالشعوببعض

الدولففى.الماديةغيرالثقافةأحياناتجاوزاأنهمالدرجة

خلالالاليةالدفعقوىنموأدى،المثالسبيلعلى،الغربية

تشييدإلىالميلاديينعشروالثامنعشرالسابعالقرنين

سيئة.الأولىالمصانعفيالعملظروفوكانت.المصانع

الاجتماعيةللتغيراتأمكنالميلاديعشرالتاسعالقرنوفي

المصانع.أنشأتقدكانتالتيالتقنيةبالتغيراتاللحاق

العمالية،النقاباتعلىالاجتماعيةالتغيراتهذهواشتملت

.الأطفالتشغيلوإلغاء،العملأياموتحديد،التأمينونظم

والأزمنةالمجتمعاتبعضفىحدثفقدذلكومع

فيالتغيراتقبلالأفكارفيالتغيراتوقعتأنالتاريخية

المعرفةلديهمكانتالأطباءأن،ذلكمثال.الماديةالثقافة

ولكن،السنينآلافطوالالعملياتببعضللقيامالكافية

واسعةبصورةالجراحيةالعملياتإجراءالممكنمنيكنلم

القرنفىوالمسكناتالمطهراتاكتشافحتىالنطاق

قدالتيالعواملمنعددوهناك.الميلاديعشرالتاسع

وأهمها:.الثقافةتغيرتسبب

الاحتكاك2-البيئةفيتحدثالتىالتغيراتا-

تحدثالتيالتطورات4-الاختراع3-الأخرىبالثقافات

ذاتها.الثقافةداخلفى

إلىالجماعةبيئةفيتغيرأييؤدي.البيئةفيالتغيرات

منذالجليديالعصرانتهاءبعدفمثلا،ثقافتها.فيتغيرات

حالياالمعروفةالمناطقفيالمناخأصبح،سنة000/01نحو

جفافاأكثربالتدريجالمتحدةالولاياتفيويوتانيفاداباسم

الذينالهنودثقافةأيضاتغيرت،المناختغيرومثلماودفئا.

الهنودعلىمتعيناأصبحإذ"المناطقتلكفييايونكافوا

أصئقليلاالصيدلأننظرا،النباتاتمنكثيرايأكلواأن

مندرجةعلىالمنطقةصارتالأمرآخروفيونادرا.

أكلالهنودوتعلمبالصحراء.أشبهأصبحتحتىالجفاف

.مرةلأولوالجذورالحشرات

بيناتصالأيعنينتج.الأخرىبالثقافاتالاتصال

يقتبسإذ.المجتمعينكلافىتغيرالثقافةمختلفيمجتمعين

كانتإذاوخاصةالاخر،منثقافيةسماتمنهماكل

التقليدية.السمةمنأفضلنقلهايتمالتيالجديدةالسمة

الانتشارإلىالثقافيةوالأنماطالسماتتميللذلكونتيجة

ماهيالعمليةوهذهأصلا.فيهوجدتالذيالمجتمعمن

الانتشار.يسمى

الثقافيالتغيرأسبابأكثرمنواحداالانتشاريعتبر

وسلوكيةدينيةثقافةبوصفهالإسلامانتشروقدشيوغا،

الرسولأرسلهاالتيوالوفودوالمراسلاتالاتصالاتنتيجة

الشعوبوترحيبالفتوحاتطريقعنذلكوبعدعدي!،

فيورغبتهاالمحتلينسيطرةمنمعاناتهابسبببهالأخرى

لهاويحققروحهايلائممافيهوجدتحيث،الخلاص

فيرجالهاجهودنتيجةالنصرانيةوانتشرتإنسانيتها.

إفريقيافيحديثاعرفوهاالتيالبلادفيوخاصةالتنصير

إلىالخيولالأسبانالمكتشفونأدخلكماوأمريكا.

ولكن،الميلاديعشرالسادسالقرنفيالمكعسيك

القبائلمنكثيراأنلدرجةسريعاانتشرالحيواناتاستخدام

بسنواتأوروبيأييرواأنقبلالخيولامتطتالهندية

طويلة.

التثاقف،عنالثقافاتبينالمتواصلالاحتكاكيسفر

معينة،ثقافةأصحابتبنيبمقتضاهايتمالتيالعمليةأي

يحدثقد،الأحيانمنكثيروفى.أخرىثقافةسمات

الإغريقالرومانهزمفمثلا.والفتحالغزوطريقعنذلك

تلتالتىالقرونوخلالتقريبا،.مقالثانىالقرنفي
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بما،الإغريقيةالثقافةملامحمنالكثيرالرومانتبنى،ذلك

معظموفى.والدينوالأدب،الإغريقىالفنذلكفى

.الأخرىالثقافاتمنثقافةكلتقتبس،التثاقفحالات

الكلابمزالجتبنتالثقافاتمنكثيراأن،ذلكمثال

وأحذيةالفرو،وممترات،الكلابتجرهاالتي)ا!زلآقات(

اروارقالإسكيموتبنىوبالمقابلالإسكيمو.منالثلج

الثقافاتمنالثلجوكاسحاتوالبنادقالمحركاتذات

.الأخرى

التقليدأوالتمثلأوالمماثلةتسمىأخرىعمليةوهناك

الاستعارةطابععليهايغلبالتىالامتصاصأوالمحاكاةأو

يتبنىعندماالتمثلويقعواحد.جانبمنالأخذأو

يستقرونالذيالمجتمعثقافةالجددالوافدونأوالمهاجرون

لفقداننظرا،الاقليةثقافةاختفاءإلىالتمثليؤديوقد.فيه

عنتميزهمكانتالتىالثقافيةالخصائصأعضائها

الاخرين.

جديد.منتجأوجديدةأداةابتداعهو.لاختراعا

الثقافةالاختراعاتمنكثيرغيرت،التاريخمدىوعلى

السابعالقرنفيالصناعيةالثورةأن،ذلكمثال،الإنسانية

بعضمعهاجلبتالميلاديعشرالثامنالقرنوأوائلعشر

الاتوهى،البخاريوالمحركالآليكالنولالاختراعات

وطرائقالناسحياةأسلوبفىضخمةتغيراتأحدثت

.لاختراعانظر:ا.معيشتهم

التطورعنالتغيرينجم.للثقافةالداخليالتطور

منيتحولالمجتمثدأن،ذلكمثالبمللثقافةالداخلي

،السكانلنمونتيجةالزراعةإلىجفالطعاممرحلة

لاالأضخمالسكانيةالأعدادأنكما.الحيوانولاختفاء

العمل،وتقسيمالتخصصمنمزيداالمقابلفىتجلبتزال

التنطممنمختلفةأشكالظهوريعقبهالذيالأمر

بتغيرالثقافةوتتغير.التغيراتمنوغيرها،الاجتماعي

لصنعجديدةأساليبظهورعندأوالبيئةشروط

البشر.لحاجةالمطلوبةالاحتياجات

لصنعوالأفضلالجديدةالطرقالناسيتبنىوبعدما

مثالنادرأ.إلاالعتيقةطرقهمإلىثانيةيرجعونلاالأشياء

يعدموالنالنقود،استعمالعرفواأنبعدالناسأنذلك

يعيشوالنالنار،إشعالتعلمواأنوبعد.للتبادلوسيطأأبدا

الوسائلهذهمثلاستبداليتموقد.بدونهامطلقأ

فىوالتحكمالنقودولكن.القدحوعلب،كالعملات

.الناسأذهانفيماثلينسيبقيانالناراستخدام

الحاضرالعصرفىالئقافىالتغير

منتصفمنذسريعبشكلالثقافىالتغيرمعدلتزايد

الأولىبالدرجةالزيادةهذهوحدثتعشر.التاسعالقرن

كما.والتقنيةالعلمفىالتقدممظاهرمنلكثيرنتيجة

التالمئكلشرالقرنمنتصفمنذالثقافىالتبادلأصبح

والأفلامالطائراتوبسبب.وسرعةانتشاراأكثر

التقاليدمعظمأصبحتوالتلفازوالمذياع،السينمائية

فبمقدورومستمر.دائماتصالعلىالعالمفىالثقافية

والكيمونوالأمريكيةالجازموسيقىيجدأنالشخص

.كبيرةمدينةأيةفىالياباني

نتيجةوعالميةعامةثقافةتشكلالحاضرالعصريشهد

أنحاءكلفيالتلفازوانتشار،واسعنطاقعلىالنايم!لسفر

الموسيقى،أنواعمنالكثيرفإن،ذلكإلىإضافة.العالم

فيموجودةنفسهاهى،الصناعيةوالعمليات،والرياضة

هذهتؤديأنالناسبعضويخشى.العالممناطقكل

ينشئونالناسولكن،الثقافاتكلتشابهإلىالمماثلاث

هذهبهايتعلمونالتىالسرعةبنفس،جديدةمحليةثقافات

نطاقسوىتغطىلاالعالميةالثقافةولأن.العالميةالثقافة

للثقافاتيسمحهذافإن،المعروفةالثقافةمنمحدود

والازدهار.بالنموالمحليةالجديدة

الحيواناتثقافة

هووحدهالإنسانأنمضىفيماالعلماءاعتقد

الحيواناتأن،الانيعتقدمعظمهمولكن.الثقافةصاحب

بعضأنذلكمثال.الثقافةعناصربعضأيضاتمتلك

أعضاءيتصلكماوتستخدمها،الأدواتتصنعالحيوانات

.الإشاراتبوساطةببعضبعضهاالأنواعمنكثير

موجودشيءأخذعلىأساساالأدواتصنعويتوقف

الأصلية.وظيفتهغيراخرلغرضواستخدامهالبيئةفى

خرطومهابوساطةوتحركهاالأشجارفروعتقتلعفالفيلة

بالنملالشمبانزيتمسككماعنها.بعيداالذبابلتهش

رابيةفياللزجطرفهوتدخلغصناتقشربأنوذلكالأبيض

يجد،الخارجإلىالغصنالشمبانزييجذبوعندما.النمل

الطريقةهذهالشمبانزيصغاروتتعلم.بهملتصقاالنمل

فيبالكبارالاقتداءطريقعنالأبيضبالنملللإمساك

جيلمنانتقلتثقافيةسمةبمثابةالتقنيةوهذهجماعتها.

يليه.الذيالجيلإلىالشمبانزيأجيالمن

منمختلفةأنواعاالحيواناتمنالكثيروتستخدم

الكلابأن،ذلكمثال.ببعضبعضهاللاتصالالإشارات

بينهافيماالدلافينتتصلكماالوراء،إلىآذانهاوتميلتنبح

منذلكوغيروالصفير،والقرقعة،النباحطريقعن

الناسمعتتكلمكيفالشمبانزيالعلماءوعلم.الأصوات

يتفقونالعلماءمعظمفإنالأمر،كانومهما.بالإشارات

حتىالرموزاستخدامتتضمنأنينبغىثقافةأيةأنعلى

حقيقية.ثقافةاعتبارهايمكن
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مقالا

تصاللاا

فياثنوجرالإا

السلوكآداب

العربيةالشعبيةالأزياء

العرقيالاستعلاء

الإسلام

العربأسواق

التثاقف

الموسوعةفيصلةذاتت

الثقافيالتحلف

الشعبيالتراث

الاجتماعىالتغير

الاجتماعيةالتهيئة

الحضارة

التاريخقبلماشعوب

العادات

العرب

الموف!وععناصر

الثقافةخصائص-أ

النقافاتتتماثلكيف-2

الثقافاتتختلفكيف-3

الإنسانيةالثقافةتاريخ-4

والالاتالادواتتطور-أ

)الزراعة(الفلاحةبداية-ب

الثقافةتتغيركيف-5

البيئةفيالتغيرات-أ

الأخرىبالثقافاتالاتصالب-

الإسلامقبلالرب

العرف

اللغة

العرقيةالمجموعة

المدينة

المماثلة

الوطنىجانالمص

والثقافةللتراث

المدننمو

الكتابةتطور

ختراعلاا

خلىالدالتطورا

فةللثقا

الحاضرالعصرفيالثقافيالتغير-6

الحيواناتثقافة-7

أسئلة

عموما؟التقافاتبينالمشتركةالأساسيةالعناصرما-ا

الثقافية؟الصدمةما-2

الإنسانية؟الثقافةنموفيالزراعيالتطورئسهمكيف-3

العرقى؟بالاستعلاءالمقصودما-4

التثاقف؟عنانتمثليختلفكيف-5

الثقافي؟للتغيرالرئيسيةالأسبابما-6

الثقافي.للتخلفمثالأاذكر-7

؟للحيواناتالثقافيتانالسمتانما-8

الثقافي؟النمطعنالثقافيةالسمةتختلفكيف-9

(؟الثقافة)خصائصالثقادانظر:.الفرعكيةالثقا!

المراهق.

النقافي.التخدفانظر:.الماديةالثقالمحة

عدىالفدكيةالفيزياءفيعادةيطدقاسمالأسودالتقب

جاذبيةالأسودوللثقب.مرئيغيروأصبحاندثرقدنجم

ولا.سطحهمنقريبايمرشئأيانفلاتتمنعبدرجةقوية

وللثقوبالضوء.تجذبلأنهاالسوداءالثقوبرؤيةيمكن

منضخمةكميةعلىتحتويلأنهاقويةجاذبيةالسوداء

منكانفإذاالصغر.بالغةمساحةفيحصرتالتيالمادة

أسودثقبالتصبحالأرضيةالكرةتضغطانالممكن

الفلكعلماءمعظمويعتقد.صغيرةبليةبحجمفستكون

السوداء.الثقوبملايينعلىتحتوياللبانةدربمجرةأن

عندمايتكونالأسودالثقبأنالعلماءيعتقد.التكوين

جذبهاقوةوتسحقهاالذريةالمحروقاتالضخمالنجميفقد

إلىدفعايحدثالوقودالنجميشعلوعندما.الخاصة

وقوديبقىلاوعندما.الداخلىالجذبيقاومالخارج

الهائل،وزنهالنجميتحملولا،الداخلىالضغطينخفض

الوقتوفي.ضخمانفجارفىالخارجيةطبقاتهفتقذف

فىنجثمالأسودالثقب

جاذبيةحقللهالفضاء

منهيتسربلاللغايةقوي

الثقبويجذبالضوء.

الجزءفىالموضحالأسود

فيالسفليالأيسر

نجممنغازاالصورة

مصاحبظاهرعادي

طريقاالغازويتخذ.له

الثقبداخلإلىلولبيا

أثناءللطاقةمشعاالأسود

ذلك.
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الجاذبيةتحولأن.ويمكنمنهالمركزيالجزءينهار،نفسه

ثانيةفىفقطأكمءإلىكما،ء...يبلغالذيقطره

.واحدة

عندسوداءثقوبإلىالنجوممنجداقليلعدديتحول

،نيوتروننجوملتصبحالضخمةالنجوممعظموتنهارأفولها.

انظر:.النيوترونمنتقريبابالكاملتتكونكثيفةنجوموهي

تتكونالنيوتروننجومأنالعلماءويؤكد.النيوتروننجمة

بالطريقةيتكونالأسودالثقبأنيظونولكنهمبالانهيار.

علىيساويالنجمةمركزمنالمحترقالجزءكانإذانفسها

الشمس.حجممراتثلاثتقديرأقل

فكرةتقومالسوداء.الثقوبوجودعلىالدليل

أينشتاينألبرتللفيزيائىالجاذبيةنظريةعلىالأسودالثقب

الثقبإن:أينشتايننظريةوتقول.العامةبمالنسبيةالمعروفة

منأصغريكوننجمانهياربفعليتكونالذيالأسود

معالمأيلهوليس،مرة0002001بحواليالشمس

الأسودالثقبيحددأنجداالصعبمنفإنهولهذاتقريبا.

الدقة.منبكثير

الثقبعلىالعثورفىطيبةفرصةالفلكيونيجد

السينية.الأشعةيطلقالذيالثنائىالنجمنظامفىالأسود

العادياضجمواالأسود،الثقبيدورالنظامهذامثلوفي

،مشتركجاذبيةمركزحولقربعنرؤيتهيمكنالذي

.العاديالنجممنالغازالأسودالثقبيسلببحيث

بالاحتكاكويسخنالأسودالثقبنحوبقوةالغازويسقط

الأسودالثقبخارجالحرارةدرجةوترتفعالغاز،ذراتبين

الطاقةوتنطلق.الدرجاتمنالملايينعشراتإلىمباشسرة

أشعةبمنظاررؤيتهايمكنسينيةأشمعةهيئةفيالغازمن

إلىثنائيةنجومثلاثةتتحولأنالفلكيونويتوقع.سينية

سوداء.ثقوب

.(م698-؟هـ،382-؟)هيمبراإ،لثقفيا

الثقفي.مسعودبنهلالبنسعيدبنمحمدبنإبراهيم

أولكان.بأصبهانأقامولكنه،الأصلكوفيومؤرخعالم

علىتزيدكثيرةكتبولهإماميا.صارثمزيدياأمره

المؤرخينزمرةفىالمألوفةعناوينهاحسبتجعله،الخمسين

مقتل،الردة؟السقيفة؟المغازيكمابمنها:،المتأخرين

على،مقتل،الحكمان،صفينبمالجمل،الشورى؟عثمان

التاريخ،كتابمنها:أخرىمؤلفاتوله.الحسينمقتل

أخبار،عثمانأخبارالزبيربمابنيزيدبمأخبار؟السيرة

عبدالله)ولداوإبراهيم(الزكية)النفسمحمدعمر؟

نجدكماكثيرا،المجلسىعنهينقلالذيالغارات(،المحض

الحديدأبىلابنالبلاغةنهجشرحفيمنهعديدةقطعا

.معصوملابنالرفيعةالدرجاتوفى

الثقفي.محجنأبوانظر:.محجنأبو،الثقفي

بنالحجاجانظر:يوس!.بنالحجاج،الثقفي

النقفي.يوسف

الثقفي.السراجانظر:.السراجالثقفى،

بنعروةانظر:مسعود.بنعروةالثقفى،

الثقفى.مسعود،

الثقفي.انحتارانظر:.المختار،الثقفى

الجسمعلىالكوكبمنتصدرالتيالجاذبيةقوةالتقل

بعد-ا:مايأتىعلىجسمأيثقلويعتمد.فوقهالكائن

)كميةالجسمكتلة2-.الكوكبمركزعنالجسم

(.مادته

الكوكب،سطحعلىالجسمكانإذاالجسمثقليزيد

للجسموليس،الكوكبعنبعيذاتحركإذاالثقلويقل

جدافيهالمؤثرةالجاذبيةقوةتضعفحيثالفضاءفيثقل

قياسها.لايمكنلدرجة

فإذا.الكوكبحجمعلىأيضاالجسمثقليعتمد

قوةتقل،الأرضحجممنأصغرالكوكبحجمكان

كجم19يزنالذيالرجلفمثلا،.الأرضعنبهالجاذبية

كجم34والقمر،علىفقطكجما5سيزن،الأرضعلى

علىكجم234و،الزهرةعلىكجم82و،المريخعلى

.المشتري

لقياسالكيلوجراموالجرامالمتريالنظاميستخدم

الثقل.

الجاذبية.:أيضاانظر

المصاعد(.تعمل)كيف!المصعدانظر:.اووارناثى

(،المبكرةالعلمية)اهتماماتهجماليليوانظر:.اووصكيافى

الماء(.)خواصا!لاءبمالك!افةالجواهر(،محادن)لوعياتالجوهرة

التقويموفقالأسبوعأياممنالرالغاليومءالدلإظ

لمزيدجبار.الجاهليةفييسمونهالعربكانوقد،الهجري

فيومالغربفىأما.الهجريالتقويمانظر:،التفاصيلمن

الفرنسيونيسمي.الأسبوعفيالثانياليومهوالثلاثاء

الحربإلهمارسالأسطوريالإلهباسممارديالثلاثاء

ني.الروما

ثلاثاءفييقامالنصارىلدىاحتفالالمرلمحعقلاثاء

ثلاثاءأيضاويسمىالكبير،الصوملبدءالسابقاليومالمرفي
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تاريخعلىالمرفعثلاثاءاحتفالتاريخويعتمد.الاعتراف

الذيالطويلالكرنفالاتموسمنهايةفييبدأ.الفصحعيد

بهويحتفل.عشرةالثانيةالليلةأويناير6فياليومهذايبدأ

الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةبلادمنالعديدفي

السمينالثلا-ناءتعنيالمرفعثلاثاءإن.الأخرىوالمجتمعات

سمينبثورالمرورعادةمنالمصطلحنشأوقد،بالفرنسية

المرفع.ثلاثاءفيباريسعبر

إلىالمرفعثلاثاءاحتفالالفرنسيونالمستعمرونأدخل

وأصبحت،الميلاديعشرالثامنالقرنأوائلفيأمريكا

الدولعبروانتشرتولويزيانا،أورليانزنيوفىشائعةالعادة

الصومأياممنيومأولبريطانيافييوافقوهو.الجنوبية

فيالصوميوممعويتوافقالرماد،أربعاءيسبقالذيالكبير

ألمانيا.

منالسياحيجذبأورليانزبنيوالمرفيثلاثاءاحتفال

احتفاليومقبلالشوارعفيالعروضوتبدأالأنحاء،كل

بتنطمكريفزتسمىجمعياتوتقومالمرفع،ثلاثاء

وأشهرهاتكاليفها.ودفعالأخرىوالاحتفالاتالعروض

عامفيأنشئتوقدأقدمهاوهيكوموس،جمعية

وتقوم.أم872فيركسجمعيةوأنشئتأم،857

حفلاتبإقامةالكرنفالاتموسمفيكريفزجمعيات

مرتدينالشوارعفىعروضبعملأعضاؤهايقوم،خاصة

يومفيالكرنفالنهايةفيويتم،المزركشةوالملابسالأقنعة

عرضمنصاتذاتالعرباتمنعرضتسييرالمرفعثلاثاء

فيالاحتفالاتوتقوم.الاحتفالمارشاتموسيقىوفرق

معينة.فكرةبتنفيذعامكل

الرومانيةالعادةإلىالمرفعثلاثاءاحتفالتاريخيرجع

ثلاثاءيسمىألمانياوفي،الصومفترةقبلالمرحوهيالقديمة

يومأيالبانكيكيوميسمىإنجلتراوفي،فاستنختالمر!

البانكيك.ثلاثاءأوا!ةالفطائر

ونستونالسير،تشرتشلان!:.الكبارالثلاقة

)صورة(.الثانيةالعالميةالحرب)صورة(بم

الفرنصىالوطنيالعلمعلىيطلقلقبالأ!انثلاثي

أحمر:عموديةمتساويةثلاثةأقعساممنيتكونالذي

مرةأولالثلاثيةألألواناستعملتوقد.وأزرقوأبيض

الثورةخلالام978سنةيوليو17فيفرنسياشعارا

باريسإلىعشرالسادسلويسالملكحضرفقد،الفرنسية

منالألوانمثلثةعقدةفوضع،الباستيلسقوطبعد

والأزرقالأحمركان.وطنيةكإشارةقبعتهعلىالأشرطة

اللونالأبيضكانكما،باريسلمدينةالرسمييناللونين

إلىالمالكةالأسرةأعيدتأنوبعد.المالكةبالأسرةالخاص

ولكن.الألوانالمثلثالعلمرفعتام،481مشةالحكم

سنةالوطنىالفرنسيالعلمثانيةأصبحالألوانالمثلثالعلم

.ام083

قبلفيمابحرياحيواناكانالفصوصالثلاثي

قبلمنامتدتالتىالبدائيةالحقبةفيعالقوقد.التاريخ

سنة.مليون024حواليإلىسنةمليون057حوالي

عرف.العالمبقاعكلفيالبدائيالحيوانهذاوعالق

كانت.أحافيرهخلالمننوع000.01منأكثرالعلماء

طوليكنولم.رقيقةقشرةالحيوانجسممعظمتغطى

قسموقد.سما.عنيزيدالحيواناتمعظمأجسام

طولىبشكلالحيوانبجسمتحيطالتيالقشرةأخدودان

اسماشتقالحقيقةهذهومن)أقسام(،فصوصثلاثةإلى

ثلاثةإلىجسمهيقسموالذيعنه،نتحدثالذيالحيوان

والذنب.والصدرالرأس:هيأقسام

منهاكل،متعددةأجزاءإلىيقسمالصدرأنكما

سيقانه.فيخياشيمخلالمنوشنفسسيقانا.يحمل

الفصوصثلاثي

البريالنباتانظر:.العطريةالوريقاتثلاثية

(.العطريةالوريقات)ثلاثيةالعربمةالبلادفي

(.ا!دي)التبريدالتبريدانظر:.الغاريةالثلاجة

الحرارةددرجه)التبريدالتبريدانظر:.القريةالثلاجة

(.المنخفضة

(.ا!دي)التبريدالتبريدانظر:.الكهربائيةالثلاجة

حرارةدرجةتنخفضعندمايتكونمتجمدماءالثلج

،البحيراتأسطحعلىالمئويةالصفردرجةإلىالمياه

والمطرالجليد،ويعد.المبتلةوالأرصفةوالشوارعوالأنهار،

أمثلةومن.الثلجمنصوراوالبرد،والصقيع،الثلجي

درجةوتعرفالأنهار.فيالموجودةالثلجكتلأيضاالثلج

إليهاويشارالماء،تجمدنقطةباسمالمئويةالصفرالحرارة



النلج48

علىمحددتيننقطتينمنواحدةوهى،الثلجبنقطة

مثل،لغموائبعلىالمحتويالماءويتجمدالترمومتر.

منأقلحرارةدرجةعندالسكر،أووالملحالكحول

إلىالشوائبهذهمثلوتضاف.النقيالماءتجمددرجة

إلىالشوائبهذهمثلإضافةوعند.تجمدهلمنعالماء

.انصهارهتسبب،الثلج

الماء،حجميقلبينمابالتبريد،الموادمعظمتنكمش

وشمدد.م4إلىالحرارةدرجةتصلحتىبالتبريدفقط

تجمدوعند.م4عنتبريدهحرارةدرجةتقلعندماالماء

حوالىبمعدلالحجمفيويزداديتمددفإنهثلجإلىالماء

يتجمدعندما،المثالسبيلفعلىعشر.أحدعلىواحد

جزيئاتوتكون.الثلجمن3أسم2ينتجالماء،من3أسما

وبطريقةبسرعةوتتحركبعضها،منقريبةالمتجمدغيرالماء

بعضهاعنالجزجماتتبتعدالماءيتجمدوعندما.عشوائية

ويسبب.منتظمةأشكالفىوتترتبأكثر،ببطءوتتحرك

هذاويؤديانفجارها.إلىمؤدياالأنابيبفىالماءتمددهذا

الثبيطفولذاالماء،منأخفالثلججعلإلىأيضاالتمدد

الماء.سطحعلى

الدفءدورة

!"!

الماءتدوير

الماءمورع

التلجتشيهل

ألالي!لي

الاعار-

الساحن

لارلتلح-

التلحقاطع

لتلحالي!داأ

لتصري!ا

طإحوض

التدوير

التجمددورة

اليسار(.)إلىالثلجمنقصيرةأنابيبتصنعالثلجمكعباتتصنيعآلة

منعددوفيهاناقلحزامعلىصندوقداخلإلىالتلج،الالةتطرح

تحاطاليسار(،)أعلىللآلةالتجميددورةوخلال.الفولاديةالأناليب

)أعلىالدفءدورةوفيويتجمد.داخلهإلىالماءويجريبالمبردالأنابي!

طويلةأسطوالاتوتطرحالمبردمقامالساصالمشادرعازيقوم(،اليمين

.قصيرةأنابيبإلىالأسطواناتلقطعيقومقاطع:يوحدالتلحمن

حرارةدرجةتصبحعندماالانصهارفىالثلجيبدأ

درجةوتظلالمئويالصفرمنأعلىبهالمحيطةالأجواء

الصفردرجةعندالمتجمدغيروالماءالثلجمنكلحرارة

الثلج.كلينصهرحتىالمئوي

يومياالثلجالناسملايينيستخدم.الثلجاستخدامات

مصانعوتحفظ.المشروباتمنعديدةأنواعتبريدفيم

والخضراواتوالأسماكوالدواجناللحومالاغذية

الأنواعلهذهوتخزينهاشحنهاأثناءالثلجفيوالفاكهة

المنخفضةالثلجحرارةدرجةوتبطئالفساد.منلحمايتها

.المنتجاتهذهإفساديمكنهاالتىالبكتيريانمومن

بعضتصنيعأثناءالثلجأيضاالأغذيةشركاتوتستخدم

المطهية.واللحوموالسجقالطازجةالدواجنمثلالمنتجات

تبريدفيالثلجوالخرسانةالإسمنتمصانعوتستخدم

ذاتالخرسانةصبإنحيثالتجهيز،سابقةالخرسانة

بهاويحدثانكماشها،يسببقدالمرتفعةالحرارةدرجة

خلطويساعدتصلدها.لسرعةنظراشروخاعندئذ

منويقللتجمدهامعدلإبطاءعلى،بالثلجالخرسانة

انكماشها.



وضعفعند.الإصاباتعلاجفيأيضاالثلجويستخدم

يمكنالتيالجراثيمنمويتوقفوالجروحالحروقعلىالثلج

علىأيضاالثلجيساعدكما.الجرحتلوثإلىتؤديأن

.والتورمالنزيفوقف

كبيرةالاتالثلجمنتجويستخدم.الثلجصناعةكيفية

الشائعةالأشكالومن.الثبجمنمختلفةأشكاللعمل

المستشفياتوتستخدم،الثلجمكعباتوالمجروشالثلج

.الأشكالهذهلعملأصغرالاتوالمطاعموالفنادق

قطععلىالماءتجمدبآلاتالمجروشالثلجيصنع

باسممعروفةللصدأالمقاومالفولاذمنناعمةمستطيلة

الماءويرلقوتبرد.عمودياالألواحهذهوتثبت.الألواح

منطبقةتتكونحيثلوح،كلمنواحدسطحعلى

منالاخرالسطحعلىاللبردغيرالماءمنتيارولمامرار.الثلج

هناك.الالةقاعإلىيسقطحيث،الثلجينفصلاللوح

قطع.إلىالثلجتكسرالتيالكسارةيسمىجهاز

أنابيبداخلالماءتجمدآلةفىالثلجمكعباتتصنع

الأنابيبهذهارتفاعويبلغللصدأ.المقاومالفولاذمنطويلة

حتىخلالهاالماءويمرربالمبرد،محاطةأمتار،ثلاثةحوالي

النشادرغازبالمبرديستبدلالماء،يتجمدأنوبعديتجمد.

داخلالثلجانفصالإلىالغازحرارةوتؤدي.الساخن

قاععندويوجد.أسفلإلىالثلجوينزلق،الأنابيب

الطويلةالثلجأسطواناتيقطعالذيالقطعجهازالأنابيب

القطعةضلعطولويبلغ.الثلجمكعباتمنقطعإلى

سم.5.2حوالط

الثلجيتكونكيف

يملأ،مئويةأ6حرارةدرجةفي

وشحركاليسار،فيتماثا،الوعاءالماء

عشواثية.بصورةالماءجزيئات

يتقلص،مئوية4صحبرارةدرجةفي

وتتحركالوعاءمنجزءاويملأالماء

بعضها.مىقريبةالجزيئات

يتحمد،المئويالصؤدرجةفي

وتتحركويتمددالثلجإلىالماء

وتشكلبعضهاعنبعيدةالجزيئات

البلورأت.منخشمةطرزا
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94الثماني

لوحتسمىالثلجتصنيعأسلوبمنقديمةصورةوهناك

داخلالنقيالماءبصبالحالةهذهفيالثلجويصنع،الثلج

جوانبذات،مستطلاتصورةفي،ضخمةمعدنيةأوعية

يسمىملحيمحلولفيالأوعيةوتوضع.مفتوحةوقمة

الملحىالمحلولحرارةدرجةوتتراوح(.الملحي)الماءالأجاج

داخلأنابيبخلالالنشادرغازويمرر.م-8وم41-بين

تجمدوبعدالمبرد.بدورالنشادرغازويقوم،الملحيالمحلول

تقوم،الثلجمنألواحصورةعلىالأوعيةدأخلالنقىالماء

الأوعيةتغمسثم،الملحيالمحلولمنالأوعيةبرفيالروافع

وزنيبلغوالتيالثلجألواحلإزالةدافئماءفيذلكبعد

كجم.ا36حواليمنهاالواحد

علىالماءيجمدحيثالثلجلصناعةأخرىطريقةهناك

شكلعلىويكشطدوارةلأسطوانةالخارجىالسطح

الداخليالسطحعلىالماءتجميدويمكن.صغيرةرقائق

كماصغيرةرقائقشكلعلىيكشطودوارةلأسطوانة

لأسطوانةالداخلىالسطحعلىالماءتجميدأيضايمكن

منالمكشوطالثلجويشبه.مستويةنتوءاتعليهامثبت

أوعيةداخلالنابخالثلجويضغطالجليد،الأسطوانةهذه

الفوالب.تسمىصغيرة

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.عشبة،الثلج

الشلج(.)عشبة

واحدوهوول،+.الكيميائيرمزهكيميائىعنصرالئليوم

ووزنه،96الذريوعدده.النادرةالأتربةعناصرمن

.439،861لذريا

عامالثليومبيركليفالسويديالعالماكتشف

فيالأخرىالنادرةالأتربةمعالثليوميوجد.ام987

وغيرها.،والزينوتيم،والأكسينيت،الجادولينيتمعدن

هي،الأخرىالأتربةعناصرعنالثليوملعزلالطرقوأفضل

ينصهر.بالمذيبالاستخلاصأو،الأيونىالتبادلعملية

درجةفىويغلىم،25451حرارةدرجةفيالثليوم

درجةعند3جم/سم9)831وكثافته،م059.1حرارة

الأشعةوحداتفيالمشعالثليوميستخدم.م25حرارة

معداتإلىتحتاجلاالوحداتهذهومثل.المتنقلةالسينية

مرة،بالثليومشحنإعادةإلىفقطتحتاجبل،كهربائية

أشهر.بضعةكلفقطواحدة

الكيميائي.العنصر:أيضاانظر

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانو:.الثمامة

منفوعوهو.أضلاعبثمانيةمستوشكلالثمافي

لتكونالرؤوستسمىنقاطفيأضلاعهتتلاقىالمضلعات



الأوجهالثماني05

الثمانيالداخليةالزوايامجموعيكون.دأخليةزواياثماني

يسمىالثمانيمننوعوهناك.درجة0801دائما

متساوية.وزوايامتساويةأضلاعلهالمنتظمالثماني

ضربحاصلنصفالمنتظمالثمانىمساحةوتساوي

إلىالمنتظمالمضلعمركزمنالمسافةأي،عامدهفيمحيطه

أضلاعهأحدمنتصف

ثمانيةدهصلدمجسمشكلأيالأو!النمالي

اسسطوح.اأوالأوجهمتعددةالأشكالمننوعوهو.أوجه

الشكلالثمانىالمجسملأوجهتكونأنبالضرورةوليس

بعضهايكونفقد.نفسه

لهالاخروبعضهامثلث

الملممجسمنوعمنأشكال

---+----المتباينةالمجموعةتسمياخر.
بالمجسم!الثمانيالجسممن

"،المنتظمالأوجهالثماني

محدبةمجسماتوهى

تماقيلهابتظمالثمانيالمجسمالأو!جميهعتتطابقوفيها

لقيةمعيتطالهتوحهوك!طأوجهمثلثأيمعالثمانية

الأضلاعالمتساويةالمثلثات.الأضلاعمتساوي

قديمة،أسبانيةعمدةالثمانيةقطعة.قطعةالثمافية،

كما،ريالاتثمانيةتساويكانتلأنهاهكذاسميت

.8رقبمعليهبخاتمتمهركانق

كعسورإلىفطائرشكلعلىأحياناتقسموكانت

أشهرهاهوالربعوكان.قطعةالواحدةتسمى،صغيرة

الأمريكيالربععلىويطلق.قطعتينيسمىوكانحجفا.

عندماالثمانيةقطعةا!شخدمتوقد.قطعتينأحيانااليوم

علىتظهرالعملةوكانت،الغربيينالقراصنةنشاطانتشر

جزيرةذلكفىبما،القراصنةقصصمنكثيراوجهها

.ستيفنسونلوي!لروبرتالكنز

البذور.عدىيحتويالذيالمزهرالنباتمنالجزءالثمرة

تشملعليهوبناء.للثمرةالنباتعلماءتعريفهووهذا

القمح.وحبوبوالطماطموالخيارالبلوطجوزالثمار

كلمةمنبدلأفماكهةكلمةيستخدمونعادةالناسولكن

كثيرةالحمضيةأوالحلوةالثمارتلكإلىللإشارةثمرة

طعاماأوالوجباتبعدحلواطعامايأكلونهاالتيالعصارة

والعنبوالموزالتفاح:شهرةالأكثرالفواكهوتشملخفيفا.

المفهومهذاويتطابق.والفراولةوالكمثرىوالخوخوالبرتقال

نستخدمفسوفوعليهللثمار.النباتعلماءتعريفمع

عندوكذلك،المضمونبهذاالمقالةهذهفيفاكهةكلمة

البستانية.النظروجهةمنالثمارعنحديثنا

فاتحةأنهابجانبمغذيةالفواكهمنوكثير

كمياتعلىوالفراولةالبرتقاليحتويفمثلا.للشهية

علىالفواكهمنكثيرويحتوي)ج(.فيتامينمنكبيرة

للطاقة.جيدامصدراتعدولذلكالسكر،منعاليةك!ية

ذلك،متوازنةوجبةتوفرأنبمفردهاللفواكهولايمكن

البروتين.منقليلةكميةعلىتحتويمثلاغالبيتهالأن

منالأطنانملايينالعالمفىالفاكهةمزارعوينتج

البستنةعلممنفرعاتعتبرالفاكهةوزراعةلسويا.الفاكهة

زراعةعلىأيضاويشتمل.الزراعةمجالاتأحدوهو

والجنباتوالزهورشابههما(وماواللوزالجوز)ثمارالنقل

فىهوالنقلومعظمالخضراء.والمسطحات)الشجيرات(

والفلفلالخيارثمارفىالحالهوكماحقيقيةثمارالواقع

والطماطم.الأخضر

جسمبأنهاالثمارالبساتينعلماءيعرف،الالتباسولمنع

ينتج2-لحيمةأنسجةمنشكون-أللبذور:حامل

يعيمقنباتبأنهالمعمرالنباتويعرفمعمر.نباتبوساطة

التعريففإنوبذلك.زراعتهإعادةدونسنتينمنلأكثر

فثمار.والخضراواتالنقلثماريستثنىللثمرةالبستانى

الخضراواتومعظم.لبيةكونهامنأكثرصلبةالنقل

فقط.واحدلموسمتعيشنباتاتأنهاأي،حولية

للثمرةالبستانيالتعريفيتناقضالحالاتبعضوفى

الاستخدامومع،النباتعلماءيستخدمهالذيالتعريفبم

معظميعتبرهماكمافواكهوالشمامالبطيخفمثلا،.العام

إعادةمنلابدنباتاتعلىينموانأنهماإلا،كذلكالناس

البساتينعلماءيعتبرهماولذلكمشويا،زراعتها

منمعمرعشبى)نباتالخزنيالراوندأنكما.خضراوات

يأكلونالناسولكن،فاكهةأحيائايعتبرالبطباطية(الفصيلة

الحاملالجسموليس،الخزنيالراوندلنباتالورقيالساق

الخزنيمالراوندالبساتينعلماءيصنفولذلكللبذور.

.الخضراوات

وجهةمنأساسيبشكلالثمار،المقالةهذهتناقش

نظروجهةمنالثمارالأخيرالقسمويناقش.البستانيةالنظر

.النباتعلم

الفواكهالبساتينعلماءيصنفكيف

اليومالمزروعةالفواكهمنكثيرانتشرتلقد

زرعفقدبمالأصليةمواطنهاعنبعيدةمسافاتعلى

امميا.وغربيأوروبافيوالكمثرىوالكرزالتفاح

والليمون،الصينفىمرةلأولوالخوخالمشمشوزرع

هذهوكلآلمميا.شرقوجنوبيالصينفيوالبرتقال

بمناخيتميزالعالممنمكانأيفياليومتزرعالفواكه

لزراعتها.ملائم
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كمياتتوافرإلىعامةبصفةالفواكهأنواعوتحتاج

التيالفواكهمنوالزيتونالتمرويعتبر.الرطوبةمنكبيرة

.ريدونالجافةالمناطقفيزراعتهايمكن

ثلاثإلىالفواكهأشجارالبساتينعلماءويقسم

فواكه-ا:الحرارةلدرجةاحتياجهاعلىبناء،مجموعات

فواكه3-،المداريةشبهالمناطقفواكه2-،المعتدلةالمناطق

المدارية.المناطق

باردنموموسمتوافرمنلابد.المعتدلةالمناطقفواكه

فيأساسيبشكلوتنمو.جيدةبصورةتنمولكىسنوي

والمناطقالمدارينبينالواقعةالمناطقوهيبمالمعتدلةالمناطق

وأمريكاأوروبامنالمعتدلةالمناطقفواكهمعظمتأتى.القطبية

رئيسيةإنتاجمناطقتعتبرانوأستراليااسياأنكما،الشمالية

والمشم!قالتفاح:هيالرئيسيةالمعتدلةالمناطقوفواكهأيضا.

فإنذلكإلىبالإضافة.والبرقوقوالكمثرىوالخوخوالكرز

منأصغرنباتاتعلىتنموالتيالصغيرةالفواكهمعظم

تلكوتشمل.المعتدلةالمناطقفيألمماساتزرعالأشجار،

الشائكوالكشمشالبريوالتوتالدبعنب:الفواكه

والفراولة.،العليقوتوتوالكيويوالعنب

منالنوعهذايحتاج.المداريةشبهالمناطقفواكه

السنة،طوالمعتدلةأودافئةحرارةدرجاتإلىالفواكه

وتزرع.الخفيفالطارئالصقيعتحملتستطعولكنها

المدارية.شبهالمناطقفيرئيسىبشكل

مجموعةهيانتشاراالأكثرالمداريةشبهوالفواكه

والليمونوالليمونفروتالجريب:تشملالتيالحمضيات

الفاكهةوهو-البرتقالويزرع.والبرتقالالحمضى

جنوبيمن-المداريةشبهالمناطقكلفيالأولىالحمضية

بالولاياتفلوريداوتنتجأوروبا.جنوبيحتىاليابان

الفواكهوتزرع.منهكبيرةكمياتوأسبانياالمتحدة

المدارية،المناطقفيالمزارعبعضفيأيضا،الحمضية

ذاتفواكهينتجالمداريةشبهبالمناطقالأبردالمناخولكن

شبهالفواكهوتشمل.جاذبيةأكثروشكلأفضلطعم

والرمانوالبرسيمونوالزيتونوالتينالتمر،الأخرىالمدارية

الأفوكادو.منمعينةوأنواعا

المنطقةفيألمماسي،بشكلوتزرع.المداريةالفواكه

خفيفا.كانولوالصقيعمقاومةتستطعولا،المدارية

فى-المداريةالفواكهأشهروهما-والأناناسالموزويزرع

يصنفكيف

لبساتيناعلماء

الفواكه

،العامالاستحدأمفيتحديداأكثرمعنىلهاثمرةكلمةولكن.ثمرةيعتبرالمزهرةالنباتاتأحدينتجهللبذورحاملجسمكل

فاكهةلكلمةمرادفةتجيءثمرةكلمةفإنوهكذا.الفواكهزراعةعلىيشتملالذيالزراعةفروعأحدوهو،البستمةعلموفي

علماءيصنف.المزارعفيواسعبشكلتزرعومحاصيلمألوفةأطعمةهيوالتيالحامضةاوالحلوةالثمارإلىعادةتشيرالتى

شبهالمناطقفواكه2-المعتدلةالمناطقفواكه-اللنمو:الحرارةلدرجةاحتياحاتهاعلىبناء،أقسامثلاثةإلىالفواكهالبساتين

التالية.الثلاثةالأنواعمنلكلأمثلةهيالصفحةهذهعلىالثلاثةوالأمثلة.المداريةالمناطقفواكه3-والمدارية

التفاخ

لبرقوقا

الدبعس!

الشاثكالكشمش

باردفصلمنلهالابداللعتدلةاللناطقفواكه

فيأيساسىبشكلوتزرع.السنةخلال

المدارينبينالواقعةوالمناطق،المعتدلةالمناطق

القطبية.والمناطق

دولأفوكاا

لليمونا

فررتالجريب

الزيتط

درجاتإلىتحتاجالمداريةشبهالفواكه

ولكنها،السمةطوالمحتدلةأودافئةحرارة

وتزرع.الطارئالصقيعمقاومةتستطيع

المدارية.شبهالمناطقفياساسيبشكل

الصقيع،مقاومةتستطهيعلااللداريةالفواكه

المدارية،المناطقفىأساسىبشكلوتزرع

،الأنواعمبعضكبيرةكمياتوتصدر

.والأناناسالموزخاصة



لثمرةا52

وتستهلك.الإنتاجمعظمويصدر،المداريةالمناطقكل

تلكوتشملمحليا.الأخرىالمداريةالفواكهمعظم

)القشدة(والتشريموياالخبزوثمرةالأسيرولاالفواكه

والبابايالجندموجوزوالمانجووالليتشيةوالجوافة

.لصورصوبوا

الفاكهةزراعة

ساقذاتنباتاتعلىالفواكهأنواعمعظمتنمو

وأوالشجيراتالأشجار:هيالنباتاتوتلك.خشبية

والكرزالتفاح:فواكههاوتشملبمالخشبيةالكروم

وتنمو.والخوخوالبرتقالوالليمون،الحمضىوالليمون

العنبولكن،شجيراتعلىالصغيرةالفواكهمعظم

الموزأنكما.كرماتعلىينموانالكيويوفاكهة

منأكثرعشبيةساقلهانباتاتعلىينموانوالفراولة

ألثمجارتكاثرفىالبذورتستخدملا.خشبيةساقاكونها

،الأخرىالمحاصيلمعظمفىالحالهوكماالفاكهة

جيلمنالبذورمنالناتجةالنباتاتصفاتتختلفحيث

آخر.إلى

ذاتنباتاتإنتاجعلىالحفاظالمزارعونويحاول

نإحيث.والجودةوالحجمالشكلفىمنتظمةثمار

وتنتجتسويقها.عندأعلىأسعاراتحققالثمارتلك

إكثارهاتمإذأللأممشابهةنوعيةذاتفاكهةالنباتات

مثل،المرغوبةالنباتاتمنمعينةأجزاءمنأيخضريا

أنسجةالمزروعالجزءوينتجوالجذور.والبراعمالسيقان

.الأمالنباتوأجزاءلأنسجةمماثلةجديدةوأجزاء

طرقبثلاثخضرئاالفاكهةنباتاتإكثارويتم

أجزاءبعضمن3-،العقل2-،التطعيم-ا:رئيسية

الخاصة.النباتات

هذهوفي.بالتطعيمالفاكهةأشجارمعظمتتكاثر

علىالاشجارإحدىمنقطعةأوبرعملصقيتمالعملية

م!جذرأوجذرهووالأصل.أخرىشجرةمنأصل

لهاتكونالتطعيمعمليةمنالناتجةوالشجرة.ساقه

قطعةأوالبرعممنهاأخذالتىالشجرةخصائصنفس

الخصائصبعضفييؤثرقدالأصلولكنتقريبا،الساق

بعضوتتكاثر.المطعمةالشجرةإنتاجيةأوحجممثل

الخاصة.النباتيةالأجزاءبعضأوالعقلمنالفاكهةنباتات

توضععندماجذوراتنتجالساقمنقطعالعقلفمعظم

تستخدمالتىالخاصةالأجزاءأما.الرطبةالتربةأوالماءفي

سيقانوهى-الفراولةمثلالنباتاتبعضإكثارفى

علىالناضجةالفراولةنباتاتتكونهاورفيعةطويلةمدادة

فإنها-التربةفىالجاريةالسيقانتزرععندماالأرضسط!ح

جديدا.نباتامنتجةتنمو

وأبالتطعيمنباتاتهمالفاكهةمزارعىبعضينتجوقد

يقومونالمزارعينمعظمولكن،الخاصةالأجزاءمنأوالعقل

المشاتل.منالنباتاتبشراء

الفواكه،بزراعةالخاصالبساتينعلمفرعويسمى

الفاكهةزراعةعلماءطوروقد.الفاكهةزراعةعلم

الفاكهةمحاصيللزراعةومحسنةجيدةأساليب

تلكالفاكهةمزارعمعظموتستخدمبها،والعناية

الأساليب.

الفاكهة:زراعةفيرئيسيةخطواتثلاثهناك

الحصاد.3-،المحصولرعاية2-،الزراعة-ا

،المعمرةالنباتاتمنالفاكهةمحاصيلتعد.الزراعة

فيالحالهومثلماسنويازراعتهاللإعادةتحتا!لاولذلك

مزارعيحتا!قدالزراعةوبعد.الأخرىالمحاصيلمعظم

وتبقىفقط،المنتجةغيرالنباتاتبعضلاستبدالالفاكهة

بلسنة5و.03بينتتراوحمنتجةالفاكهةنباتاتمعظم

أحيانا.وأكثر

العادةفيالمزارعونيغرسالمناخمعتدلةالمناطقوفى

فىاما،الخريففىوالكرماتوالشجيراتالأشجار

الربيع.فيالغرسفيتمالبارد،المناخذاتالمناطق

إلىمترمنتبدامسافاتعلىالشجيراتمعظمتزرع

بينتتراوحمسافةبينهاتفصلصفوفعلىتقريباأم5،

صفوففيفتزرعالعنبكرماتأماأمتار.وثلاثةمترين

فيالمزارعونكانأمتار.ثلاثةبينهافيماالمسافاتتكون

واالحجمكبيرةالفاكهةأشجاريزرعونماكالباالماضى

عشراثنيإلىستةمنمسافاتعلى،الكاملالحجمذات

المساحةمنيكفىمالتوفير،الحالاتمعظمفىمترا

الأشجارزراعةالمزارعينمنكثيرفيفضلاليومللنمو.أما

منقريبابعضهايزرعوالتيالقزميةأوالحجمالصغيرة

داعمإطارعلىتنموأنالشجرةلفروعويمكن.بعض

الحصولمنالثماركلالتعريشةوتمكن،التعريشةيسمى

المحصولينضجوبذلكالشص!،ضوءمنقدرأكبرعلى

أسهليكونالثمارحصادأنكما.وأسرعأفضلىبصورة

بمالحالعليههوأكثرمماالصغيرةالاشجارحالةفبم

.الكبيرةالالثمجار

الفاكهةمزارعيمعظميستخدم.المحصولرعاية

الخاصةالأخرىوالعملياتوالعزقللتسميدخاصةآلات

محاصيلتربةتسميدمنولابد.محاصيلهمبرعاية

بعضوتضاف.الأقلعلىالسنةفىواحدةمرةالفاكهة

.النباتاتعلىبعضهايرشحينفىللتربةالأسمدة

الفاكهةنباتاتحولالتربةالمزارعينمعظميعزق

السيطرةفىالعمليةهذهوتساعد،دوريبشكلالصغيرة

.المحصولنموتشجعوبذلك،الضارةالحشائشعلى
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فيالمزروعةالفاكهةمحاصيلمعظمريمنولابد

عديدةطرقاالمزارعونويستخدم.الجافةالمناطق

.الريمياهلتوزووالرشاشاتالقنواتمثل،لذلك

تقليمالضروريمنيصبح،عديدةحالاتفى

الصغيرةالفاكهةأشجارأغصاننمووتوجيه)تشذيب(

وقد.وقويمنتظمشكلفىالشجرةتنموحتىوتشذيبها

قدأو،الأغصانربطأوالساقدعمعلىالتوجيهيشتمل

النباتالتقليميقوي.التقليممنكلىبشكليتكون

كلتقليممنولابد.المنتجةغيرالأغصانمنبتخليصه

تقريبا.الأقلعلىالسنةفيواحدةمرةالفاكهةنباتات

بعضبإزالةالمزارعينمعظميقومذلكإلىبالإضافة

الثمار.نمومنالمبكرةالمراحلخلالالأشجار،منالمحصول

حجمكبرفيتساعدو!ط،الخفالعمليةتلكوتسمى

المتبقية.الثمار

الكيميائيةالمبيداتالفاكهةمزارعيأغلبيستخدم

ويتم.الحشريةوالافاتالأمراضمنمحاصيلهملحماية

بوساطةالمحاصيلعلىالمبيداتتلكمعظمتعفيرأورش

الخفيفةالطائراتطريقعنأو،الجراراتتجرهاالات

وراثةعلماءطوركما.المروحياتأوخاصةبطريقةالمجهزة

لبعضالمقاومةالفاكهةنباتاتمنأنواعاأيضاالنبات

.الضارةوالحشراتالأمراض

جسيمةأضرارإلىالمفاجئالصقيعحدوثويؤدي

المدارية.شبهوالمناطقالمعتدلةالمناطقفىالفاكهةبمحاصيل

لحمايةالرشاشاتتوزعهالذيالماءالمزارعونويستخدم

الحرارةالماءويطلق.الصقيعمنالصغيرةالفاكهةمحاصيل

مستمر،بشكلالمحاصيلعلىرشهتمفإذايتجمد.عندما

التجمد.منالناميةوالثمارالغضةالأزهاريحميفإنه

الأشمجارمحاصيللحمايةالسخاناتالمزارعونويستخدم

صقئالربيع.من

منأكثربسهولةللخدلقالفواكهتتعرضالحصاد.

بعنايةحصادهامنلابدولذلك،الأخرىالمحاصيلمعظم

المتزايدةالتكلفةولكنباليد.يقطففمعظمهاأكثر.

بعضولدىالحصاد.الاتاستخدامإلىأدتللعمالة

الثمارتتجمعالثمار.لإسقاطالشجرةتهزأذرعالآلات

نأكما،مشدودةقماشقطععلىذلكبعدالمتساقطة

منالثمارتمشطأصالغلديهاالأخرىالفاكهةحاصدات

.الأشجار

الفاكهةتسويق

العالم.فيالفاكهةإنتاجفىالرائدةالدولةالبرازيلتعد

علىإنتاجهاتمالفاكهةمنمتريطنمليون033بينفمن

مليون28البرازيلأنتجتام889عامفى،العالمنطاق

الكرزثمارتسقطالثمار.لفصلالكرزشجرةتهزالآليةالكرزحاصدة

خزانإلىبدورهيحولهاناقلسيرإلىتنقلهامشدودةقماشقطععلى

.الخدشاحتمالاتتتفادىوبذلكالماءعلىالتمارتطفو.مالحماء

منالعالمإنتاجمن%03البرازيلإنتاجويمثل.متريطن

الولاياتوتأتيالموز.منالعالمإنتاجمن%21و،البرتقال

متريطنمليون26إنتاجبمجملالثانيةالمرتبةفىالمتحدة

بماالمتحدةالولاياتوتساهم.ام889سنةفيالفاكهةمن

.فروتالجريبمنالعالمإنتاجمن%25يعادل

منطازجةبيعهاالمرادالفاكهةثمارمعظمتؤخذ

ولدى.التعبئةمصانعإلىبالشاحناتالحقولأوالبساتين

بها.الخاصةالتعبئةمرافقالكبيرةالفاكهةمزارعمنكثير

فيمركزيةبطريقةوضعهافيتمالتجاريةالتعبئةمرافقأما

يعتمدالكبيرةالتعبئةمرافقومعظم.الفاكهةإنتاجمناطق

وفرزهاالفاكهةبغسلتقومحيث،الالاتعلىفيها

الحاوياتفيكميةكلوتعبئة،والنوعيةالحجمحسب

الأسواقإلىالفاكهةشحنيتمذلكبعدلها.الخصصة

القطاراتوتحملمستقبلا.للتوزيعتخزينهاأو

كما.الفاكهةمنالبريةالشحناتمعظموالشاحنات

الناقلاتبوساطةالخارجيةالشحناتمعظمتنقل

البحرية.

تحتالوقتمنمختلفةلفتراتالفاكهةتخزينيمكن

المعتدلةالمناطقفواكهتخزينمنولابد،محكمةظروف

ويمكنالتجمد.درجةمنتقتربحرارةدرجاتتحت

تقريباسنةلمدةطازجةالتفاحأصنافببعضالاحتفاظ

،الأخرىالناحيةومن.الظروفتلكتماثلظروفتحت

قليلةأسابيعأولأيامطازجةالصغيرةالفواكهمعظمتبقى
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وأالمداريةالفواكهتخزينويمكنالبارد.التخزينتحتفقط

فىالتحكمظروفتحتقليلةأفمهرأولأسابيعالمداريةشبه

برودتها،منالركمعلىالحرارةفدرجات.الحرارةدرجات

كميةوتعملالتجمد.درجةفوقتكونأنلابد

فسادعلىالهواءفيطبيعىبشكلالموجودةالأكسجين

الفواكهلكلالتخزينمدةإطالةيمكنولذلك.الفاكهة

.الخازنفىالأكسجينكميةبخفض

مصانعإلىالمزارعمنمباشرةالفاكهةمنكثيريشحن

مثل:بطرقالفاكهةبحفظتقومالتيالأطعمةحفظ

،المجمدةالأطعمةانظر:والتجميد.والتجفيفالتعليب

الأغذية.حفظ

الفاكهةمنجديدةأصنافتطوير

نباتعلىالختلفةالصفاتبعضأحياناتظهرقد

ذاتثماراالفاكهةأشجارإحدىتنتجقدفمثلا،معين

يطلقالصفةهذهومثل،الطبيعياللونعنمختلفلون

لتطويرالطفراتهذهالمزارعوناستخدموقد.طفرةعليها

فقد.الفواكهمنالمزروعةالجديدةالأنواعمنكثيروتربية

الأساسفىديليتنس!صنفمنالتفاحأشجاركانت

بعضبدأتثم.مخططباهتلونذاتثمارافقطتنتج

فتمكن،خالصأحمرلونذاتثمارحملالفروع

منمناسبةأصولعلىالفروعتلكتطعيممنالمزارعون

الجذابة،الألوأنذاتديليتنس!التفاحأصنافإنتاج

حاليا.الموجودة

مهمادورا-غالئا-للطفرةالحاملةالنباتاتتؤدي

معظمولكن،الفاكهةمنالجديدةالأصنافتطويرفي

.الانتخابتسمىبعمليةإنتاجهيتمالجديدةالانواع

المنتجةالنباتاتاختبارفحصيتمالانتخابعمليةوفي

نباتتمييزيتمفربما.الختلفةالمرغوبةللصفاتالبذورمن

نكهةأوملمسأولونلتفوقأوالعاليةلإنتاجيتهمعين

المحافظةيمكنخضرياالمنتخبالنباتهذاوبتكاثر.ثمرته

النباتحافظوإذالاخر،جيلمنفيهالمرغوبةالصفةعلى

صنفاباعتبارهتصنيفهيمكنالجيدةوصفاتهخواصهعلى

الفاكهةمزارعويستخدمللانتخابوبالإضافةجديدا.

العمليةهذهفىيتمحيث،التهجينيسمىأسلوباأيضا

مرغوبةلسمةاختيارهسبقنباتمناللقاحسوبأف

اختيارهسبقنباتزهرةعلىاللقاحذلكبعديوضع.معينة

التىالنباتاتبعضلدىيكونفقد.فيهمرغوبةأخرىلميزة

المرغوبةالخصائصالتلقيحذلكعنالناتجةالبذورمنتنمو

النباتاتتلكأحدتحبتقدوأحيانا.الأبوينلكلا

معظمفىولكنجديدا.صنفابوصفهويصنفجدارته

الانتخابعملياتكلإعادةالضرورييصئمنالحالات

مفيدألمملوبوالتهجينجديد.صنفلإنتاجمراتعدة

بصفاتتتمتعأنوأعإنتاجمنالمزارعينيمكنلأنهجدا

أكثر.مرغوبة

الثمارالنباتعلماءيصنفكيف

النباتمنللبذورالحاملالجسموهى-الثمرةتنمو

مجوفجسمهووالمبيضالازهار،مبايصمن-المزهر

بذرةالمبيضيحملوقد.الزهرةقاعدةمنبالقرب

انظر:.النباتنوععلىاعتماداأكثر،أوواحدة

.الشجرة

البذرةفيهتكونالذي،الناضجةالثمرةمبيضلجدار

الخارجي،الغلافالخارجيةالطبقةتسمىبمطبقاتثلاث

الداخليةوالطبقةالأوسطالغلافالوسطىالطقةوتسمى

القشرةمعاالثلاثالطبقاتتسمىو،الداخلىالغلاف

الخارجية.

الثمار-ا:قسمينإلىالثمارالنباتعلماءيصنف

المركبة،الثمار2-واحد،مبيضمنوتتطور،البسيطة

أكثر.أومبيضينمنوتتطور

المجموعةالبسيطةالثمارتشكل.البسيطةالثمار

إذاماعلىاعتماداقسمينإلىوتنقسمالثمار،منالكبرى

صلبة.أوطريةالخارجيةقشرتهاكانت

القشرةذاتالثمارتشمل.الطريةالقشرةذاتالثمار

عادةتعرفالتىللبذورالحاملةالأجساممعظمالطرية

الثمار:هذهمنرئيسيةأنواعثلاثةوهناكبالثمار.

الثمار3-،الحسلةالثمار2-)العنبية(،أواللبيةالثمارا-

التفاحية.

طريةالخارجيةقشرتها)العنبية(.اللبيةالثمار

الدبوعنبالموزالنباتعلماءويصنف.كاملبشكل

والطماطموالبرتقالوالشمامالأخضروالفلفلوالعنب

البطخفيهابما،اللبيةالثماروبعض.لبيةثماراوالبطخ،

هذامنالثماروتسمى.قويةقشرةذاتتكونوالشمام

الأخرىاللبيةالثماربعضوتكون)بيبو(.بطيخيةالنوع

)هسبريديوم(.البرتقاليةتسمىجلديةقشرةالموال!مثل

الثمارومعظموالفراولةالعليقتوتمنكلاأنكما

ثمارالحقيقةفيهي،لبيةتسمىماعادةالتيالأخرى

مركبة.

رقيقا.جلداتكونخارجيةقشرةالحسلةللثمار

وبذلكتجويفا،أونواةليكونالداخليالغلافويتطور

وتشول.فقطالأوسطالغلافهواللبىالجزءيكون

.والبرقوقوالكمثرىوالكرزالمشمشالثمار:تلكمثل

الثمارهذهومن،ورقىقلبذاتلبيةثمارالتفاحيةوالثمار

والخو!.التفاخ
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اللبيةالثمارتشملجافا.أولبيانسيجهاكانإذاماعلىاعتمادا،رئيسيتينمجموعتينإلىالبسيطهةالثمارتنقسمالبسيطةالثمار

اللبيةالثمار-ا:رئيسيةأنواعثلاثةإلىوتنقسم.بالفواكهتعرفماعادةالتيللبذورالحاملةالأجساممعظمالبسيطهة

التمارمنوعددا،الأنواعتلكمنلكلالأمتلةبعضتوضحأدناهالرسومات.التفاحيةالثمار3-الحسلةالثمار2-

الجافة.البسيطة

ابئرةكاملبشكلتتكونالليةالثمار

!صمعظموتتميز.اللبىالنسيجمن

لم!لم،البذورم!كبيربعددالأصناف

البذرة؟هذهوتضم.اللبفيالموجودة

لأ!لأ"الذرة!جكاالثمارمنقليلاعدداالمحمو

الرتقالالعبالمطيخ

بنواةتتميزلبيةثمارالحسلةالثمار

وبذرةتجويفأوصلبةداخلية

.البدرةالتجويفويلمى.مفردة

بطقةتتميزالتفاحيةالثمار

وأكأورقيوقلبلبيةخارحية

البذرةتكون.واحدةبذرةمن

القلب.داخل

لتحوي!ا

لذرةا

لبرقوقا

!!

ل!!!3!التجو

الخوخالكرز

لتجويفا

ةلبدرا

تنتجالجافةالبسيطةالثمار

الأشجارمنعددبوساطة

الحدائقونباتاتوالشجيرات

هذهإلىوتنتمى.والحشائمش

للبذورالحاملةالأجسامالمجموعة

فيبماتقريبا،الشمبيةالعائلةلكل

والقمح.الشاميةالذرةذلك

الكستنا?0

الذوريعل!

الكستناءشجرةتوةالقيفشحرةتمرةالثاميةالدرةحبو!

يرء

ةربد!

اللإنحشيشةقرنة

إلىالمركبةالثماروتنقسم،كاملةثمرةيمثلمنهاكلللبذور،الحاملةالأجسامم!مجموعةمنالمركبةالثمرةتتكونالمركبةالثمار

المتضاعفة.الثمار-2المتجمعةالتمار-ا:مجموعتين

الأسودالعليق

العليقتوت

بصورةبالعليقتسمىالتيالأنواعمعظمعلىتشتملالمتجمعةالثمار

الثمرةتؤلفالتيالعليقتوتمنالصغيرةالأجزأءمنحزءوكل.عامة

كاملة.صغيرةثحرةتمثلفرارلةبذرةوكل.صغيرةحسلةثمرةتمتلالكبيرة

ص

التين7/ع3ء-

لأصعيرثمر!كا

!!صسيرةئمرةس

ةصغيرةرثمر

التوتالأناناسلا

ثمرةوكل.والأناناسوالتينالتوتعلىتشتملالمتضماعفةالثمار

التينثمرةداخلبذرةوكل،صغيرةحسلةثمرةتمثلالتوتمنصغيرة

.مفردةصغيرةثمرةتمثلالأناناسمنمقطعوكل
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الفاصوليانباتقرونتشمل.البسيطةالجافةالنمار

الذرةوحبوبالجراد،وشجرةوالبازلاءاللبنوحشيشة

ويعتبر)الجوز(،النقلوثماروالأرزوالقمحالشامية

ذاتالبذرة)أحادية(مفردةثماراالنقلالنباتعلماء

هىالبذرةوتكون.القشرةيسمىصلبظربمغلاف

والبندقوالكستناءالبلوطثماروتمثل.يؤكلالذيالجزء

يصنفهالنقليسمىمماكثيراولكن،الحقيقيةالنقلثمار

فىهىاللوزثمارفمثلا.أخرىبطريقةالنباتعلماء

)حسلة(.النواة)أحادية(ثمراتبذورالواقع

المبايضمنمجموعةمنتتكون.المركبةالثمار

الثمار،المركبةالثمارمنرئيسياننوعانوهناك.الناضجة

منالمتجمعةالثماروتتطور.المتضاعفةوالثمارالمتجمعة

العليقثمرويعد،المبايضمنعددمنهالكل،مفردةأزهار

نوعالفراولةأنكما.المتجمعةالثمارمنالعليقوتوت

فىهىالفراولةفيبذرةفكل.المتجمعةالثمارمنخاص

قاعدةمنبالحبوبالمحيطاللبوينمو.كاملةثمرةالحقيقة

منالمتضاعفةالثماروتتطور.المبايضمنبدلأالزهرة

والتوتفالتين.واحدةساقمنالأزهارمنمجموعة

المتضاعفة.الثمارمنوالأناناس

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المعتدلةالمناطقفواكه

الدبعنبلوجانتوتالرقوق

الفراولةالندىالبطئتوت

الكررالحوحالأصفرالبطهيخ

الكشممشالشاطئحوخالتفاح

الشائكالكسمشالرحيقانىالريالتفاح

المشمشالشمامالبريالتوت

الأسودالعليقالمويزنتوت

العنبالعليقتوت

المداريةشبهالمناطقفواكه

لأترخ

ودفوكالأ

تقاللبر

الدهبىلبرتقال

لبرسيمود

لبشملة

الحامضلتانجور

لتنغرين

لاسيرولأا

ناسنالأا

بايلباا

يايموتشر

التن

شحرة،مبولجاا

فروتالحريب

الرمان

لزيتونا

الهنديالسهـرجل

الحبرشجرة

الكيوي

المداريةالمناطقفواكه

الهمديالتمر

الجندمجوز

السبوتة

شحرة،الليتشية

الليمون

الأخضرالليمون

الحمضيالليمود

المواب

التمرنحل

اليوسفى

المانجو

الموز

الهمدجوزنخلة

صلةذاتأخرىمقالات

الزبيبالتعريشةالمواةأحادية

العليقالتقليمالمجمدةالأطعمة

الفيتاميناللبيةالثمرةالمجففالبرقوق

الهجينالجوزفى،البستمه

لورداالأغديةحفظالبكتين

واتلخضراالوثر،لكبابير

الحمرالنباتتطعيم

اورجزرالأصلىموطنهامداريةفاكهةالخبزفة

للأكل،الصالحالنشويلبهامناسمهااكتسبت.الهادئ

الخبز.طعمالناسبعضفيهوجدحيث

وتزنوبيضى،مستديرمابينالثمرةشكليتراوح

وكيلو.،همابينالحالاتأغلبفىالناضجةالثمرة

مناللبلونويتدرج.ئنيةخشنةقشرةولها،جرامين

بذور.علىالخبزثمربعضويحتويأصفرإلىأبيض

يقلونها،أويسلقونها،أوالخبزثمرةالناسيشوي

يطخونهاأو،السلطاتفيكالبطاطسأحياناويستعملونها

مشوية.أومسلوقةأكلهافيمكنالبذورأماالبطيء.بالغلى

ويبلغ،كبيرةأوراقذاتأشجارعلىالخبزثمرةتنمو

تربةفيالأشجارهذهوتنمو.م203-0شمجرةكلطول

وينتج،المداريةالمنخفضةالأراضىمنمناطقفىجافةغنية

والمحيطالكاريبىالبحرجزرفىتحارياالخبزثمرنبات

.هاوايجزرفيهابماالهادئ

الثمرةالخبز.مذاقلهأدالناسبعصيعتقدنشويلبلهاابخزثمرة

المدارية.المناطقمنالعديدفىأهميةذوغذاء

لحيمةفاكهة،النباتعلماءيعرفهاكمااللييةالنمرة

أبيضلبفىمغروسةبذورهاوتكون.كثيرةبذورذات

ويعتبر.الزهرةانظر:.العصارةوكثيرمتضخمأحادي
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؟"فروتوالجريبوالطماطمالدبوعنبالأسودالكشمش

الأسودوالعليقالفراولةأما.الفصيلةهذهمنوالعنب

التعريفحسباللبيةالثمارمنفلاتعتبرالعليقوتوت

علىاللبيةالثمرةاسميطلقونالناسمعظمولكن.النباتي

والبذور.اللبكثيرةصغيرةفاكهةأي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اللبيةالثمرةتعريفعليهاينطبقالتاليةالقائمةفىالمذكورةالفواكهكل

.النباتعلمفىجاءكما

الفلفلفروتالجريبكرمة،أوريجون

الكشمشالجوافةالبرتقال

ئكالشالكشمم!الشمامالبطهيخا

الحمضىالليمونالطماطمالتنغرين

الموزالعنبالبريالتوت

الهكلبريالدبعسباللينجونتوت

النباتعلماءيصنف)كيفالثمرةانظر:.اووكيةاووة

.الثمار(

.السلامعليهصالحانظر:تمود.

فيدولةرجل.م(.؟ق514؟-94)4تميستوكليس

فىبمهارتهاليونانأنقذ.الفارسيةالحروبفيوجنديأثينا،

بسيالمشهأثينا،لنهضةالأساسووضع،الدولةشؤونإدارة

البحرية.

بدأ.المبكرةثميستوكليسحياةعنالكثيريعرفلا

،الماراثونمعركةبعد،م.ق094عامالسياسيةحياته

الذي،أريستيدسثميستوكليسواجه.الفرسوانسحاب

هزمم.ق482عاموفيأثينا.رئيسحينذاككان

الفضةبشأنعملهيجبماحولنزاعفيأريستيدس

ثميستوكليسكانوقد.لورياممناجممنالمستخرجة

بزيادةأثيناتقومأنواقترح،البحريالتوسعدائفايحبذ

معارضتهبسببأريستيدس،نفىوقد.البحريأسطولها

لأثينا.السياسيالزعيموأصئثميستوكليس،الخطةلهذه

سيهاجمونالفرسأنمتأكداثميستوكليسكانوقد

البحر.فيتدورسوفالمرةهذهالمعركةأنغير،اخرىمرة

ثيرموبايلى،فىمعركةوفي.الفرسعادعامينوبعد

يقودهم،إغريقيا!004حواليمنقوةاكتسحوا

معثميستوكليساشتبك.ليونيداسقيادةتحتالأسبرطيون

الأسطولفيهادمرحيثسلاميزمعركةفىالفرس

هزمالتاليالعاموفىأثينا.تركعلىالفرسوأجبر،الفارسي

كانبلاتايا.فينكراءهزيمةالفرس،المتحالفونالإغريق

منالكثيرينأنغير.للفرصمغتنماطموحا،ثميستوكليس

بأنهاقتنعوا،النهايةوفيمتعجرفا.كانأنهاعتقدواالأثينيين

أجنبية.دولةمع،بالشرفمخلةعلاقاتفيمتورطاكان

عامحوالينفيهعلىأثينا،شعبالسياسيونأعداؤهوحث

فىالأخيرةسنواتهثميستوكليسقضىوقد..مق471

أرضا.الفارسيالملكمنحهحيث،فارسبلاد

الأقي،البريخزجبالفيثنبحيرةتقع.لحيرةتن،

منطقةتعتبرالبحر.سطحمستوىمنم558ارتفاعوعلى

البحيرةتكونتسويسرا.وسطغربفيشعبيةسياحية

غربها.الواقعسيمنهرمياهفيهاتصبكماار،نهرمياهمن

ومساحتهاكم3وعرضهاكمأ6البحيرةطوليبلغ

2.كم47

شمس،الأصفهانيانظر:.الأصفهائيالثئاءأبو

الدين.

انظر:.الألوسيالدينشهابالثناءأبو

الدين.شهابالثناءأبوالألوسى،

المتكامدةالدوائر)التحويل(،الإلكترونياتانظر:.الثئائى

)التحكمالكصباء،المفرعالصمام(،المفرغةادصمامات)أنواع

الكهرباء(.في

)إنجازاتهبنجامين،فرانكلينانظر:.البؤرةثئائي

(.الطية)النظاراتالنظارات(،العلمية

)جدول(.علم،النباتانظر:.الجئسثئائي

مصطحات(.)جدودالجبرانظر:الحد.فئافى

وأعامينفيحياتهدورةيكملنباتالحولفئائي

الحولثنائيةالنباتبذورتتبرعمالنموموسمففى،موسمين

النباتيمرالشتاءفصلوفيوجذورا.أوراقاتكونحتى

الربيعفصلفيوشمريزهرثمخضريسباتبفترة

تصنعالحولثنائيةالنباتاتفإنولهذا،يموتثموالصيف

فىوتنتج،الأولالنموموسمفيبتخزينهوتقومغذاءها

المعروفةالخضراواتمنكثيرويعتبر.الثانيالنموموسم

والجزروالبقدونسوالجزرالشمندرمثلالحولثنائيةنباتات

الخضراواتهذهالمزارعونويحصد.واللفتالأبيض

انتهائه.بمجردالأولالنموموسمخلال

الحولي.:أيضاانظر

ثنائيونباتات.فلقتينذومزهرنباتالفلقةفئائي

أزهارهاتويجاتوتنمو،العروقمتشابكةأوراقلهاالفلقة

.تويجاتخمسةإلىأربعةمنمتعددبشكلعادة
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،والقرعوالبازلاء،،الفول:الشائعةالفلقةثنائياتوتتضمن

والطماطم.

الفلقة.:أيضانظرا

منمجوعةالكلورمئعددالفيئيلثئائي

)اح(الكلورذراتأستبدالطريقعنالمصنعةالمركبات

ثنائياسمهمركبفي)اأ(،الهيدروجينمنبذرات

متعددالفينيلثنائيجزيءويحتويح(.ثم!56ح)؟+6الفنينيل

كلور.ذراتاا-.علىالكلور

نطاقعلىالكلور،متعددةالفينيلثنائياتتستخدم

وفى،الصناعيةالمنتجاتفيالأقطارمنكثيرفيواشع

إنتاجهمنالأمريكيةالمتحدةالولاياتحدتأم979

علىالكلورمتعددةالفينيلثنائياتبتأثيرمتعلقةلأسباب

العاليةالتركيزاتأنالعلميةالدراساتوكشفت.الناس

مرضوتسببللمواليد،تشوهاتتحدثالمركبلهذا

.الأعصابواضطرابالكبد،وتدمير،السرطان

الكلورمتعددةالفينيلثنائياتالصناعةرجاليستخدم

السوائلوفى،اللاصقةوالمواد،الزيتيةالألواندهاناتفى

تستخدمكذلك.الصناعيةالالاتبتشحيمالخاصة

المحولاتفيعوازلبمثابةالكلورمتعددةالفينيلثنائيات

أظهرتوقد.الأخرىالكهربائيةوالمعداتوالمكثفات

العشرينالقرنسبعينياتخلالأجرلمجاالتىالدراسات

فىتراكمتالكلورمتعددةالفينيلثنائياتأن،الميلادي

التىالمناطقوفى.العضويةالكائناتبعضوفى،البيئة

فيالموادهذهوجودالعلماءاكتشص،التلوثفيهاحدث

ولكنالبشرأجسامفيوجدتوقد.والبطالسمك

ثنائياتيمتصفالجسم.الخطورةحدإلىتصللمكمياتها

علىيحتويالذيالطعاممنأساساالكلورمتعددةالفينيل

ويختزنها.المركبات

الكلور،متعددةالفينيلثنائياتمنالأكبروالقدر

تخرجهاالتيالمياهمخلفاتمنيأتيالبيئةفىالموجودة

متعددةالفينيلثنائياتتستخدمأوتنتجالمصائالتى

علىلاتقضىالخلفاتمعالجةفىالشائعةوالطرقالكلور.

طرقاالعلماءابتكرفقد،حالأيةوعلى.المركباتهذهآثار

الكلورمتعددةالفينيلثنائياتأثرعلىللقضاءخاصة

منها.خطرلامركباتإلىبتحويلها

ا!ستقباد(.)هوائياتالهوائيانظر:.القطبثئائي

أصدال!)أنواعالأصدافانظر:.المصراعالثئائي

المحار(.)حسمالمحارالرحويات(بم)أنواعالرخويات(بمالرخويات

)جدول(.الحشرةانظر:.رتبة،الذيلثئائيات

بنثوبانم(.674؟-هـ،54)؟-لجلىدبننوبان

السراةأهلمنمشهور،صحابيجحدر،ابنوقيليجدد،

اليمن.أهلمنحميرمنوقيل(.واليمنمكةبين)مكان

وأقومهإلىيرجعأنبينوخيرهأعتقهثمصننلإيد،انمبىاشتراه

توفيحتىولاسفرا،حضرايفارقهولم.فثبتمعهسبتأن

إلىثمالرملةإلىخرجثمعمر.أياممصرفتحشهد!!ممد.

خلافةأثناءماتأنإلىبهافأقامالشامبلادفيحمص

كل!لد.محمدانظر:.معاوية

الأساطيرتزعمكماالقدماءالمصرلننعندالقمرإلهثوت

مثلالعقليةوالفنونللحضارةوراعئاحامياكانوقد

والعسحر،،نونلقاوا،والرياضيات،والفلك،الكتابة

ورأسبشريبجسمالفنفىيظهرماوكثيرا.والعلاج

قردشكلعلىتصويرهتمفقدكذلك.منجلأبىطائر

الإشرافالأرضعلىثوثأدوأرأهموكان.كلببرأس

وأالبراءةلتحديدالموتىأرواحعليهاتوزنالتيالموازينعلى

الاخرين،الالهةمنبكثيرمرتبطاكانفقدكذلك.الإدانة

الإداريوضابطهرع،الشمسإلهكاتبيعتبركانإذ

.الأول

الأساطيرفيالسماء،وحاكموالبرقالرعدإلهثور

ملك،أودينأبناءوأقوىأكبركان.القديمةالنرويجية

وسلاحهماهرامقاتلاوكانهائلةقوةلثوروكان.الالهة

أعدائه.علىيلقيهاكانمجولنير،تسمىمطرقةالرئيسى

دائماوكانتأبدا،هدفهاعنتنحرفالمجولنيرتكنلم

برقايحدثثوروكان.الهدفإصابةبعدثورإلىتعود

كما.النرويجيةالأساطيرتقولكما-المجولنيررمىكلما

السماء.عبرحركتهأثناءمركبتهقعقعةعنينتجالرعدكان

يمثلمنأفضلثوركان،النرويجيينالالهةجميعبينومن

ولائميقيمونالفايكنجكانفمثلاالقدماء.الفايكنج

.الحروبويمجدون،ضخمة

الأبقارذ!رالثيرانوتشملالبقر،ذكرالئور

والثور،المسكوثورالخلاء،وثورالماء،وجاموسالمستأنسة

التيالحيواناتمنوغيرهاجاوهوثور،والياك،الهندي

فيالخلاءوثورالمسكثوريعيش.البقريةالعائلةإلىتنتمي

وأالجنوبيةأمريكافييوجدلابينما،الشماليةأمريكا

بأجسامالثيرانتتميز.أصليةثيرانأيمدغشقرأوأستراليا

تجتروهي.مشقوقةوأظلافطويلةوأذنابضخمة

رأسها.جانبيعلىالمقوسةالملساءقرونهاوتبرزطعامها.

مناسبةحيواناتوهيوالجلد،اللحمالمستأنسةالثيرانتوفر

الابارمنالمياهونضحالأرضحراثةمثلالشاقللعمل
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السواقي.دواليب)جر(وإدارةالعرباتوسحبوالسواني

بعضفيالثقيلةالأغراضلحملدابةتستخدموكذلك

العالم.أنحاء

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

ثور،الياكالماءجاموسالمسكثور

الحيوانلجاموسا

تشكلالتيالكواكبمجموعةالثوربرج.يرجالثور،

نإالإغريقيةالأساطيروتقول.البروجلدائرةالثانيةالعلامة

منكالثلجناصعأبيضثورإلىنفسهبتحويلقامزيوس

أعجبتوبالفعل.أحبهاالتييوروباإعجابينالأنأجل

كشفوحينذاكبه،وتنزهتظهرهوامتطتبالثوريوروبا

بها.وتزوجحقيقتهعنزيوس

مجموعتينبوجوداسمماءفيالثوربرجويتميز

)7(شكلعلىالتيفالمجموعةبمالنجوممنمفتوحتين

وهيالثريا،أماالثور،وجهتمثلالقلاصبرلممموالمعروفة

تكشففإنهاتماسكاالأكثرالنجوممنرائعةمجموعة

العينيمثلالمحمرالنجموهوالدبرانأنكماالثور.كتف

يمثلان،تاوريزيتاوبيتاالاخرانوالنجمان.اليمنى

سديمعلىأيضاالثوربرجويشتملالثور.قرونأطراف

عنناتحةوالغبارالغازمنمتمددةكتلةوهيالسرطا!

نوفا(،)سوبرالتوهجدائقالمستعريسمىكوكبانفجار

متغير.كوكبهوالذيوالثوري

.الأبراجدائرة؟علم،التنجيم:أيضاانظر

بنثورم(.077-؟أهـ،53-؟)يريلىبنتؤر

الثبت،،الفقيه،المحدث،الحمصيأبوخالد،،الكلاعييزيد

أبيبنوعطاء،معدانبنخالدعنحدث.المتقن،الحافظ

رفيقه،إسحاقابن:عنهوحدث.وطائفة.والزهري،رباح

ما:القطانيحيىعنهقال.واخرون،المباركوابن،والثوري

.ألواحفىبم!عنهأكتبكنتثور،منأوثقشاميارأيت

وقال،حافظ،صدودتى:أبوحاتموقال،معينابنوثقه

الذهبي:قال.بأسبهوليصرالقدر،يرىثوركانأحمد:

أبوزرعةروىفقدرجع،أنهوالظاهرورعا،عابدا،ثوركان

لئن:قال،قدرييالثور:قالرجلاأن،عثمانبنمنبهعن

ماخلافعلىكنتوإنسوء،لرجلإنيقلتكماكنت

بلدهم،منحمصأهلأخرجهحل.لفيإنكقلت

،المنورةالمدينةإلىفانتقلالقدر،فيلكلامهدارهوأحرقوا

.المقدسبيتفىوتوفي

حدثايمثلجماعيا،نحتهتمشهيرتمثاللمحارليريتور

بروما،فارليزقصرمناسمهاستمد،اليونانيةالأساطيرفي

.الأوقاتمنوقتفيهناكبالتمثاليحتفظكانحيث

لتمثالالرخاممنالأصلطبقنسخةفارنيزثورويعتبر

اليونانيانالمثالان.مقالثانيالقرنفيصنعهمفقود

نحاتونصنع.تراليسمدينةمنوتوريسكوسأبولونيوس

القرنفيالانالموجودةالنسخةمعروفينغيررومانيون

حفرياتأثناءالنسخةهذهاكتشافتم.الميلاديالثالث

إعادةوتم،الميلاديعشرالسادسالقرنفيرومافيجرت

النهضة.عصرمنفنانينيدعلىالمفقودةالاجزاءترميم

منليكوسالملكزوجةديرسيربطانلشابينوالتمثال

إلىبشدةأساءتديرسأنبسببذلكوكانبثور.،طيبة

بعضوحسب.السجنوأودعتهاليكوسأخابنة،أنتيوب

قدديرسكانت.زوجاتهأولىهيكانت،الروايات

شقيقيأنإلاثوربقرنيبربطهاأنتيوبلقتلخططت

أختهما.منبدلأبالقوةديرسربطاالتوأمينأنتيوب

م(.78685-4هـ،042-ا07)الكلبيئورأبو

ومن،كلببنيمناليمانأبىبنخالدبنإبراهيمثورأبو

أحدكان:بقولهحبانابنيصفهشافعيا،كانبغداد.أهل

وفرعالكتبصنفوفضلا.وورعاوعلمافقهاالدنياأئمة

فيهفارقشذوذله:فيهقالعبدالبرابنأنإلاالسق،على

الجمهور.

شمالأقاصيفييعي!أشعثحيوانالمسكلور

النموالمكتملةالثيرانقامةطولويبلغ،الأرضيةالكرة

عنوزنهاويزيد،الكتفينعندام5،إلى21.حوالي

ولكلحجما،أصغرف!الإناثالأبقارأما.كجم014

ليشكلاالرأسمقدمةفييلتقيانقرنانالجنسينمنواحدة

،الخارجإلىأسفلهمافىويتقوسانمسطحاعريضمانتوءا

،كبيرانالفحولوقرنا.حادانطرفانأعلاهماوفى

.الأخرىالفحولمعالعراكفيويستخدمان

رائحةلهعبيراتتركعيونهاتحتغددمنهاوللفحول

وأالصغيرةالشجيراتأغصانمعفركهاعندالمسك

.الكبيرةالأشجار

وكث،طويلشعرالمسكثيرانأجساممعظمويغطى

الشعرمنكثيفةسفليةطبقةهناكأنكما،غامقبنيلونه

ولثيران.والبللالبرودةعنهالتمنعالملصىالناعمالدقيق

عريضةوحوافر،قويةقصيرةوقوائممحدبةأكتافالمسك

الجليدلحفرحوافرهاالحيواناتهذهوتستخدم.مشقوقة

،الصفصافبراعمفييتمثلالذيطعامهاعنبحثا

والطحالب.الصخر،وحزاز،والعشبوالصنوبر،

مكانكلفيمضىفيماتتجولالمسكثيرانوكانت

أخرىناحيةومن.الشماليةالأمريكيةالقطبيةالمنطقةمن
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التاسعالقرنخلالتقريباتنقرضكادتحتىصيدهاكثر

،ام719عامومنذ.الميلاديينالعشرينالقرنوبدايةعشر،

فأخذ،الصيادينمنالمسكثيرانلحمايةالقوانينوضعت

المسكثيرانوتعيمقالتزايد.فيالحيواناتهذهمنعدد

كندامناسصاحليةالقطيةالمناطقفيرئيسيبشكلاليوم

الأجزاءوفيألاسكافيتوطينهااعيدكماوجرينلاند.

وآسيا.أوروباقارتىمنالقصيةالشمالية

حزبزعيم(.-أم)929جيرمى،ثورب

إنجلترا.فيام769إلىام679عاممنالأحرار

الولاياتفىودرسلندنفيثوربجيرممطجونولد

لمحانجلترا.أكسفوردوجامعة،إيتونجامعةوفي،المتحدة

أصبحثم.ام459عامالعلياالمحاكمفىمحامياوتأهل

عامديفوننورثعنالأحرار،حزبعن،البرلمالقفيعضوا

صديتيلقتلالتآمرتهمةمنساحتهبرئتوقد.أم915

فيمقعدهفقد.ام979عامسكوتنورمانهوله،سابق

.ام979عامانتخاباتفىالبرلمان

ذإ،عديدةومعانسياقاتفىيستخدممصطدحالئورة

منحقلفىوأساسيةجذريةتغيرأتإلىإشارةيكونقد

وأ،الصناعيةبالثورةكالقول،والمعرفةالعلمحقول

تحولاتإلىإشارةيكونقدأو.الثقافيةأوالاقتصادية

يشيرماوغالبا.والسياسيةالاجتماعيةالبنىفىرئيسية

العنفطريقعنتحدثتغيراتإلىالثورةمفهوم

ما.بلدحكومةشكلفيوالانقلاب

عنتنتجالتيالسياسيةالتغيراتتتخذ.الثورةأنواع

الفرنسيةفالثوراتبممختلفةواتجاهاتأشكالأالثوراتقيام

صعيدعلىجذريةتغيراتأحدثتقدوالصينيةوالروسية

على،ام978عامالفرنسيةفالثورة.الاجتماعيةالبنية

عشرالسادسلويسالملكحكمأنهتقد،المثالسبيل

شعاراتورفعت،جمهورينظامإلىالحكموحولت

ينصدستورإلىاستندتكما،والمساواةوالإخاءالحرية

دولةقياموأعلنت،وواجباتهمالأفرادحقوقعلى

التنفيذيةالعسلطاتبينالفصلفىممثلةالمؤسسات

التنطمفيالأفرادحقعلىمؤكدة،والقضائيةوالتشريعية

عامفيالروسيةالثورةوكذلكألاعتقاد.فيوحرتحهم

علىعملتبلالقيصر،بعزلتكتفلمالتيأم179

الملكيةنظامكإلغاء،أساسيةاجتماعيةتغييرأتإحداث

قامت،الرومميةالثورةنموذجمنقريبوبشكل.الفردية

منالأراضيبانتزاعأم949عامالصينيةالشيوعيةالثورة

مجانيةوحققت،الفلاحينعلىوتوزيعهاالإقطاعيين

.والعلاجالتعليم

-ا)775الأمريكيةالثورةاتخذتحينفى

بالمطالبةاكتفتإذالوطنىالتحريرحركةطابعام(783

دونالبريطانيالحكممنالاستقلالسبيلفىوالنضال

الاجتماعية.البنيةفيرئيسيةتغييرأتإحداث

منالثوارفيهايتمكنالتيالزمنيةالفترةوتتفاوت

حاربفقد.لأخرىثورةمنالحكمعلىالسيطرة

منيتمكنواأنقبلعاما22لمدةالصينيونالشيوعيون

استخدمواوقد.ام949عامالوطنيةالصينحكومةهزيمة

واستراتيجياتتكتيكاتالثورةتلكإنجاحسبيلفى

عصاباتحربوشنالتنظيمقوةعلىواعتمدوا.عديدة

حرب؟الصينانظر:.الصينمناطقمنعديدفى

.العمابات

ضدمسلحانضالآالجزائريةالثورةقادتالجزائروفى

الجزائريونفيهقدمسنواتسبعاستمرالفرنسيالاستعمار

الجزائر.انظر:شهيد.مليونمنأكثر

السياسيةالحركاتمنالعديددورإلىنشيرأنويمكن

التىالثورأتنماذجمنآخرنموذجااللاتينيةأمريكافى

يصاحبأندون،المستبدينالحكامبعضتغييرمنتمكنت

فىأوالحكومةأنظمةفيأساسيةتغييراتإحداثذلك

هذاعلىالسياسةعلماءويطلق.للدولةالاجتماعيةالبنية

هدفذاتلكونها،السلطةضدثوراتالثوراتمنالنوع

منعديدوفي.القائمةبالحكومةالإطاحةهومحدود

فتحولت،أعلىمراحلإلىالثوراتهذهانتقالتمالحالات

المجلس؟الانقلابانظر:.اجتماعيةأوسياسيةثوراتإلى

السياسي.

إلىتؤديلافإنها،العلميةالثوراتصعيدوعلى

تراكمىبشكلتحققولكنهامباشمرة،سياسيةتغيرات

الثورةغيرتفقد.أخرىإلىحالةالمجتفمنانتقال

التاسئكشروبدايةعشرالثامنالقرنفيالصناعية

الحياةمنالأوروبىللمجتمعالأساسيةالطيعةالميلاديين

أدىكسما.الصناعيةالثورةانظر:.المدنيةالحياةإلىالريفية

التقنيةمجالفيالأخرىوالتطوراتالهاتفاختراع

القرنوبداياتعشرالتاسعالقرننهاياتفيوالاتصالات

الصناعةمجالفىثوراتإحداثإلىالميلاديينالعشرين

.للمجتمعاتاليوميةوالحياة

العالمدولفيوبخاصة،الثوراتمنكثيراأنكما

وكانتالاستعمارإلىمباشرةموجهةكانت،الثالث

هذاعلىويطلق،والاستقلالالسيادةتحقيقإلىتهدف

".الوطنية"لمالثوراتالثوراتمنالنوع

استياءجراءمنالثوراتأغلبتحدث.الثورةأسباب

فالفقر.خطيرةمشاكلتراكمبسببالشعببينعام

كلهامؤهلينغيرحكامووجودوالفسادوالقسوةوالظلم



16الأمريكيةالثورة

،الحالاتأغلبفي،ولكن.الثورةإلىتؤديعوامل

لإحداثكافياسبباوحدهاالاجتماعيةالمشاكللاتكون

مماأكثراليأسإلىالمرءتدفعالاجتماعيةفالمشاكل.ثورة

إلىبحاجةوالثورة.أفضلحياةعلىللحصوليعملتجعله

توحيدعلىويعملونالمترديةالأوضاعيستغلونأقوياءقادة

وتحدث.الأوضاعبتحسينيمنيهمبرنامجخلفالجماهير

ويبدأون،أنفسهمفيالثقةالحكاميفقدعندماالثورة

يبديهاالتيفالتنازلات.غرمائهممطالبإلىبالإذعان

الامالثورةإلىتؤديالاجتماعيةالأحوالوتحسنالحكام

تحقيقفيأملاالشعبيلتمسأنبعدخاصةالطموحة

الجماهيرتطلعاتالتغيراتترضيلاوعندما.أفضلحياة

حولوتلتفحكامهافىالثقةالجماهيرهذهتفقدوآمالها،

الثوار.القادة

الروسيةوالثورةام()978الفرنسيةالثورةبدأتفقد

مجالسبتكوينالشعبمطالبعلىالحكاموافقعندما

أطلقتعندماام()569المجريةالثورةواشتعلت.نيابية

الأقوياء.بعفمناوئيهاسراحالحكومة

كافة.الأحوالفيتحسينإلىبالضرورةالثورةتؤديلا

بلدمافيكبيرتغييرإحداثأجلمنيعملالثوارفبعض

المحافظينالحكامبعضأنكما.الحكمسدةإلىللوصول

التغييراتيؤيدبأنهالشعبلاقناعالثوريةالألقابيتخذ

والاجتماعية.الاقتصادية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

زغلولسعديوليوثورةالإرهاب

جمالعبدالناصر،تاريخئر،الجزام8481ثورة

محمدب!مروانأمينالحاج،الحسينيالأمريكيةالثورة

محمد،نجيبالكيلانيعاليرشيدالفرنسيةالثورة

قيودعلىاحتجاجافرنسافيبدأتثورةام848قورة

السيئة.الاقتصاديةوالظروفالسياسيوالفسادالانتخابات

كلفيسياسيةتحركاتالثورةهذهشهدتماسرعانثم

وكان.إيطاليامنوأجزاءالنمساويةوالإمبراطوريةألمانيامن

الشعوروازدياد،دمشوريةبحكومةالمطالبةأسبابهامن

والتشيكيين،والمجرلننوالإيطاليينالألمانلدىبالقومية

بعففي،الإقطاعيللنظامالمزارعينمعارضةإلىبالإضافة

الإقطاعانظر:.النمساويةوالإمبراطوريةألمانياأجزاء

الأوروبي.

،ام848عامفبرايرفيفرنسافيالثورةبدأت

السياسىوالفسادالانتخاباتعلىالقيودعلىاحتجاجا

الملكتنازلذلكإثروعلى.السيئةالاقتصاديةوالظروف

حكومةالأحرارالسياسيونوأقام،العرشعنفيليبلويس

الثانية.الجمهوريةاسمعليهاأطلقوا،جديدة

وألمانياالنمساويةالإمبراطوريةإلىالثورةوامتدت

كمافيينا.فيوالعمالالطلبةتظاهرفقد.سريعبشكل

النمساوية،السلطةضدوالمجريونالتشيكالوطنيونثار

منالنمساويينالحكامطردالإيطاليونحاولوكذلك

السياسيةالحركاتاجتاحتألمانياوفي.إيطالياشمالي

38وبروسيامنالمكونالألمانيالاتحادأنحاءجميع

ألمانيافيالعمالطالبفقد.مستقلةأخرىمقاطعة

الاحزابممثلوواجتمع،الاجتماعيةبايلإصلاحات

المقاطعاتتوحيدلمحاولة،فرانكفورتمدينةفىالختلفة

المنفصلة.

علىقصيروقتبعدام848عامثورةفشلت

تمالذي-بونابرتنابليونلويسأعلنفرنساففىقيامها.

وتمإمبراطورا،نفسهتنصيب-للبلادرئيسااختياره

الإمبراطوريةوفي.العامةالاحتجاجحركةإخماد

الثواروهزم،الوطنيينمظاهراتالجنودسحق،النمساوية

معظمالملكيةسادتفقدألمانيافيأما.الإيطاليون

فيالأحزابتجمعوفشل،الألمانيةالمقاطعات

ألمانيا.توحيدفيفرانكفورت

إلغاءوهو-للثورةواحدهدفإنجازتمفقدذلكومع

كما-النمساويةوالإمبراطوريةألمانيافيالإقطاعيالنظام

المواطنين،مطالبمعتجاوباأكثرالأوروبيونالحكامأصبح

أكثر.بحريةتتمتعحكوماتتشكيلبمحاولةوبدأوا

ليا.إيطا،ألمانيا،فرنسا،النمسا:أيضانظرا

الثورةهىام(.783-)1775الأمريكيةالثورة

جديدةدولةميلادإلىوأدتبريطانيا،ضدقامتالتي

قدالثوريةالحربأوالثورةكانت.المتحدةالولاياتباسم

علىالممتدةعشرةالثلاثوالولاياتبريطانيابيناندلعت

الشمالية.أمريكافيالأطلسيالساحل

اصطدمعندماام775أبريل91فطالحرببدأت

لكسنجتونمدينتيفيالأمريكيينبالثوارالبريطانيون

سنواتثمانيواستمرت،ماساشوسيتسفيوكونكورد

باريسمعاهدةتوقيععندأم،783سبتمبر3فيوانتهت

بريطانيافيهااعترفتالتيالمتحدةوالولاياتبريطانيابين

.المتحدةالولاياتباستقلال

فيالبريطانيالنفوذكانوخلفياتها.الحربأسباب

بسنواتالأمريكيةالثورةقبلأوجهفيالشماليةأمريكا

والهنود،الفرنسيينمعحربهافيبريطانياتغلبتفقد.قليلة

لبريطانياضمنتقدالحربأنهتالتيالمعاهدةوكانت

أمريكافيالفرنسيينبيدكانتالتيالأراضىمعظم

إلىالشرقفىالأبلالقجبالمنتمتدكانتالتيالشمالية

كانكندا.فىواسعةرقعةضمنهاومنالمسيسيبى،نهر
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إلىبانتمائهميفخرونالأمريكيينالمستعمراتأهلمعظم

أقوىفيهتعتبركانتوقتفى،البريطانيةالإمبراطورية

العالم.فيالإمبراطوريات

لجمعيةممثليهاتنتخبأنالمستعمراتحقمنكان

حاكمولكن،الضرائبوفرضالقوانينبسنتقومتشريعية

وكانت.القوانينتلكمنأينقضحقلهكانالمستعمرة

مصالحهاتخدمأنالأمريكيةالمستعمراتمنتأملبريطانيا

عامة.بصورةبذلكالمستعمراترضيتوقدالاقتصادية

والسلعالموادصنععنامتنعتأنهاذلكعلىوالمثال

البريطانية.لمثيلاتهاالمنافسة

سياستهابتغييربريطانيابدأت.البريطانيةالسياسةتغير

علىقبضتهابتشديدوذلك،والهنديةالفرنسيةالحرببعد

علىبرلمانهافصوتأمريكا،فيالشاسعةمعستعمراتها

يلزمقانونوصدر.الشماليةأمريكافىمرابطجيشوجود

والتجهيزأتالثكناتالجيمقلذلكتؤمنبأنالمستعمرات

جبالغربواقعةأراضبتخصيصقرارصدركما

إنضاءمنالبيضومنعالهنود،لإسكانالأبلاش

لإبعادالحراسوتعيين،الأراضيتلكفىلهممستوطنات

القرارهذامنالمستوطنوناغتاظلقدعنها.المستوطنين

!

كما،الاستيطانمنتمنعهمأنلبريطانيايحقلابأنهقائلين

فيلهمأرباحتحقيقفييطمعونكانوأمنهمالكثيرينأن

.الغربفىالأراضيشراء

أهلمشاركةضرورةبريطانيارأت.الطابعقانون

أمريكا،فيجيوشهانفقاتتحملفيالمستعمرات

الطابع،بقانونعرفقانوناام765سنةفيفأصدرت

والشهاداتاللعبوورقالصحفعلىرسومتد!بموجبه

كانماغرارعلىالرسميةالمستنداتمنوالعديدالعلمية

بريطانيا.فيبهمعمولأ

علىاحتجاخاالمستعمراتفيالشغبأعمالاندلعت

الطوابعتلكببيعالسماحالناسورفض،القانونهذا

يفرضأنالبريطانيالبرلمانلمجلسيحقلابأنهمتعللين

حقمنهوذلكبأنلاعتقادهم،المستعمراتعلىضرائب

جميعفيالتجاروقررانتخبوها.التيالتشريعيةهيئتهم

مجلسيقممالمالبضابالبريطانيةسيقاطعونأنهمالموانئ

قانونالبرلمانمجلسألغىوقد.القانونذلكيالغاءالبرلمان

للملكيجعلاخرقرارامصدراالتاليةالسنةفيالطابعرسم

الخاصةالقوانينإصدارفيالتشريعىالحقوالبرلمان

المسائل.كلفيبالمستعمرات

ص

+!

تم!!



ذلكبعدالبريطانىالبرلمانأصدر.تاونزهندقانونا

فرض،آنذاكالخزانةوزيرإلىنسبةتاونزهند،قانوني

والشايوالورقوالأصباغالرصاصعلىضريبةأحدهما

الضرائبلجمعللجماركمكتبإنشاءالاخرفرضكما

التيالاحتجاجاتتجددفيالقرارانوتسبب.بوسطنفى

المفروضةالضريبةباستثناءالضرائبتلكأثرهاعلىألغيت

أخرىمرةالضريبةضدالمظاهراتوخرجت.الشايعلى

البريطانيونالجنودفتصدى،بوسطنمديخةفيولاسيما

سمىوقد.أشخاصخمسةمنهموقتلواللمتظاهرين

بوسطن.مذبحةالهجومهذاالأمريكيون

نصالشاييهربونالأمريكيونبدأ.الشايقانون

الشرقيةالهندلضركةوكانت،ضريبتهدفعلتلافيهولندا

أصيبتقد،المستعمراتإلىللشايالممولةالبريطانية

،البرلمانمنالمساعدةوالتممستالمقاطعةبسبببأضرار

لممعرتخفضأنالشركةفاستطاعتالرسومتخفيضفقرر

نأغير،المهربالشايسعرمنأدنىمستوىإلىالشاي

وقامبيعهالتجارورفض،المقاطعةفياستمرواالمستوطنين

بالهجومهنديةأزياءفيمتنكرينبوسطنأهاليمنعدد

فيبشحناتهاوألقواالميناء،فيبالشايالمحملةالسفنعلى

بارتي.تيببوسطنالعمليةهذهوعرفتالماء.

ووزراءهجورجالملكذلكغاظ.القسريةالقوانين

الامريكيونسماهاأم774فيالقوانينمنعددافأصدووا

وكان.الأمريكيةالثورةأثناءرئيسيةمعركةأولكانتبنكرهلمعركة

الحصين.التلدوقمنعليهمتنصبكانتالتيالبنادقنيرانتأثيرتحت
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ميناءبإقفاليأمرقانونبينهامن،المحتملةعيرالقوانين

،أتلفوهالذيالشايقيمةالأهالييدفعأنإلىبوسطن

فيالتشريعيةالهيئةفعالياتأوقفاخروقانون

البريطاني.حاكمهاصلاحياتوتوسيعماساشوسيتس

القاريالكونجرسعقد.الأولالقاريالكونجرس

أكتوبر26إلىسبتمبرهمنفيلادلفيافىاجتماعاالأول

معالتجاريةالعلاقاتقطعلصالحوصوتام774

علىوافقكما،القسريةالقوالينبإبطالتقملممابريطانيا

.الحربفنونعلىرجالهابتدريبالمستعمراتبقياماقتراح

.الاستقلالموضوعإلىالوفودمنأيشطرقولم

الحرببداية

موكولأالحرببدايةفيالأمريكيينعنالدفاعكان

وأصبحتتطورتالتيالمليشياتأوالوطنيالجيشإلى

جورجبقيادةالقاريالجيشاسمتحتمنظماجيشا

وعلىرسميجيشعلىالبريطانيونواعتمد،واشنطن

ألما!ا.منالمرتزقةمنمجموعة

أعلنام775فبرايرشهرفيوكونكورد.لكسنجتون

وقرر،عصيانمنطقةماساشوسيتسأنالبريطانيالبرلمان

جندي007وبصحبتهجيجالجنرالالبريطانىالقائد

الثوارلدىالموجودةوالبارودالأسلحةمخازنعلىالاستيلاء

أفرادمنعددلهفتصدى،بوسطنقربكونكوردمدينةفي

مرتينالتراجععلىاخبرواأنهمإلا،سريعنصرتحقيقيتوقعونالبريطانيون

ذخيرتهم.نفدتأنبعدالتلعنالأمريكيينإجلاءتموقد
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052الحملةهذهخلالالجنرالوفقدالمدربينالميليشيات

مقاتلا.09الأمريكيينخسائربلغتحينفيجنديا،

رجالوأخذ،الطرفينبينالمصادماتأخبارانتشرت

خارجواحتشدواأسلحتهمنيوإنجلاندأنحاءفيالميليشيات

الأمريكيينتحصيناتالبريطانيونهاجم.بوسطنمدينة

هجماتثلاثصدهؤلاءواستطاع،بوسطنقرب

الثالثالهجوموخلال،ذخائرهمتنفدأنقبلبريطانية

هذهوكانتالفرار،علىالأمريكيوناجبرللبريطانيين

ذإ،دمويةالمعاركأكثربنكرهلباسمسميتالتيالمعارك

وخسائررجل،ألفمنأكثرالبريطانيينخسائربلغت

وجرلةقتيلبينمقاتلأربعمائةالأمريكيين

علىالأمريكيينانتصارإثرعلى.بوسطنإخلاء

وكراونتيكونديروجافورتفيالبريطانيتينالحاميتين

الحصولاستطاعواام،775عامفىنيويوركفيبوينت

بوسطننحوتوجيههاتم،المدافعمنكبيرةكمياتعلى

فيالبريطانىالجيم!قائدأجبرمما،ام775أواخرفي

فيكنداإلىوالانتقالإخلائهاعلىهاوالجنرالالمدينة

.م7761مارس

الثانيالقاريالمؤتمرانعقادخلال.الاستقلالإعلا!

فييرغبالوفودمنقليلعددكان،ام775مايوفي

تقديمعلىالمؤتمروافقوقد.الأمالبلدعنالانفصال

عنالموفدونفيهعبرالذيالضيتونغصنالتماس

تظهر.بريطانيةدعاية

منثائرةجماعةاللوحة

علىتنقضالمستوطإن

الضرائب،جابى

القطرادعليهوتسكب

الشايشربعلىوتجبره

حلفيةأما.يغلىوهو

بعضفتوضحالصورة

يفرعونوهمالمستوطنين

فيالإنجليزيالشاي

البحر.



56الأمريكيةالثورة

أصبح،أم777أكتوبر71فىساراتوجافيالبريطانييناستس!لام

بيرجويىجونالجرالاللوحةهدهتوضع.الحر!مسارفيتحولنقطة

جيتس.هوراشيوللجنرالسيفهيسلموهو

يسعىأنفيرغبتهموعنالثالثجورجللملكإخلاصهم

الالتماسهذاالمللثتجاهل.شكاواهممعالجةإلىالملك

وقد.عصيانحالةفىهىإنماالمستعمرأتجميعأنمعلنا

حلإلىالتوصلباستحالةالوفودأكثرالتصرفهذاأقنع

مأ776يوليو4وفيبريطانيا.معالمشكلاتلهذهسلمي

إعلانبمثابةهذاوكان.الاستقلالإعلانالكونجرستبنى

أعلنتأنذلكوأعقب،الأمريكيةالمتحدةالولاياتميلاد

نفسهاالسابقةعشرةالثلاثالمستعمراتمنمستعمرةكل

مركزيةحكومةتحتالولاياتهذهوتوحدت،ولاية

ضعيفة.

الحربراستمرا

نأالأمريكيينعلىكان،ألاممتقلالإعلانبعد

نأإذ،صعبةمهمةتلكوكانت،بالقوةعليهيحافظوا

وظلوأ،بالحربأنفسهميشغلوالمالأمريكيينمنكثيرا

نحويؤلفونوالثواربريطانيامعالمتعاطفونوكانمحايدين

عدةوالثوريينالبريطانينبينودارت.المستعمرينسدس

.معارك

البريطانييناستراتيجيةكانت.الشمالمعاركأشهر

.الشمالفيالثوارعلىالقضاءإلىتهدف

مارسفىمباشمرةبوسطنإخلاءبعد.كمبيجن

المستعمراتإلىللعودةهاوالجنرالخطط،ام776

وتبعهنيويوركميناءفىستاتنجزيرةفيونزلالأمريكية

ألف4ءيقودهاووكان.الهيسيينوأفواجكلينتونرجال

ألف02الأمريكيينمنيقابلهم،مدربوملاحجندي

جنودهنقلقدواشنطنوكانوالعتاد.الخبرةقليلومقاتل

المدافعإطلاقوكان.والدفاعالهجومفيفعالدورلهاكانالمدفعية

جنوديفعلكما،طلقةكلبعدالماسورةتنطصالجنودعلىلأدبطئا

.الصورةفيالبريطهانيةالمدفعية

البنادقمن"نوعالمسكتمنأكثرلدقةإطلاقهايمكنالبندقية

وفي.براعةبكلالأمريكىالحدودسلاحاستعملهاوقد".القديمة

بريطاني.ضابطتحاهبدقيتهجندييصوبالصورة

امشخدماهسسكتبندقيةمقدمةفيوالمتبتالبدقية()حرلةالسنكي

البريطانى،الجيشفىأحيرالمانيجندي.لوحهوجهاالمجابهةعند

)ييئ(.،الأمريكيينالمشاةجنودأحدمعصراعفي)يسار(

ئملاأبخ

أى،بمىأ

!ئ!أ
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معراحركالتوقد،أم781عامأكتوبرفيحدثتاونيوركحصار

صا:د.يوركدىهزيمتهاسأتموعدة!عدالأمري!يرمعالسلاملقصد

وقام،بوسطنمنالبريطانيينأنسحابإثرعلىنيويوركإلى

الغربىالطرففيبروكلينمرتفعاتبتحصينالأمريكيون

هناكالبريطانيةالقواتنزلتوعندهاأيلاند.لونجمن

المعركة.وبدأتالأماميةالجهةمنبالأمريكيينوأحاطت

م!شقدالثانيالهجومأثناءالتحركفيهاوبطءأنغير

واستطاعجنوده!ا.منالباقيةالبقيةسحبمنالأمريكيين

وظلتنيويوركمنالأمريكيينايخرجواأنالبريطانيون

.الحربانتهتأنإلىأيديهمفيالمدينة

ل!اوالانهيار،وشكعلىواششطنجيح!كان.ترنلون

فقددلكومع.مساعدتهنيوجيرسىميليشياتتستطع

إلىهجومهبتأجيلالقاريالجيشتدميرفرصةهاوأضاع

الربئ.موسم

ديصمبر25صادفتالتيالباردةاللياليإحدىفي

نأديلاويرنهرعبرأنبعدواشنطناستطاع،أم776

البالغجنودهمعمباغتهجومفيترنتونمدينةيضرب

كانواالذينالهيسيينمنوأخذرجل،004/2عددهم

أ!مير.009المدينةعنيدافعون

عامصيففيالبريطانيالجيشتقدمساراتوجا.

معوتقاب!!برحوين،لقيادةالجنوبنحوكندامنام777

أنقذوقد،هدسننهرمنقريبةمنطقةفىالأمريكيةالقوات

هزيمةمناجريطانيةاالقواتالهيسيونوالجنودالظلام!ول

مزرعةمعركةبامماشعتهرتالتيالمعركةفىمحققة

صىانمزرعة!عركطخسربيرجوينولكن.الأولىفريمان

وبشكلنفسهوجدماوسرعان.التراجعوبدأالثانية

بقيادةساراتوجافىالأمريكيةبالقواتمحاطامفاجئ

للجيشالشماليالجناحيقودكانالذيجيتسالجنرال

منهائلةكمياتعلىالأمريكيونواستولى،القاري

أسير.آلافستةيقاربماوأخذواالأسلحة

محادثاتإحراءفيبريطمانياشرعتوقد.الأمري!صةاالتورةأثناءبرىح!

مجهودهمفيسراالأمريكيينالفرنسيونساعد

الفرنسيينأنغير،والأسلحةبالقروضوزودوهم،الحربي

يحققأنقبلعلنابذلكالتصريحفييرغبونيكونوالم

الانتصاروكان.الحربخلالواضحانصراالأمري!صون

.الحربسيرفىتحولنقطةساراتوجافيحققوهالذي

معتحالفمعاهدةالفرنسيونوقعم1778سنةفي

دخلكما،الحربيةوالسفنبالجنودوزودوهمالأمريكبن

.أم078سنةهولنداثملفرنسا،!حلفاءالحربالأسباد

توزيعإلىبريطانيااضطرتالحر!فرنساوبدخوأ!

فييعدلموبذلكفرنساضدموابأخرىفيجيوشها

.الشمالفيالأمريكيينلمحاربةكافيةقوةتأمينوسعها

عشرةأفرادهوعددواشنطنجيشقضى.فورجفالي

فيفورجفاليفىام1777778شتاء،جنديالاف

هلكوقد،وأغذيةملابسإلىبحاجةوكانبنسلفانيا،

الكثيرونوترك،بالأمراضوالإصابةالتغذيةسوءمنربعهم

الجيمق.منهم

الجنوبمعاركأشهر

خططهمالبريطانيونغير.وت!شارلستونالسافانا

الهجوممنبدلآالجنوبيةالمستعمراتعلىلالتركيزالحربية

للقواتعاماقائداأصئثلينتونوقد.الشمالعلى

وفي.أم778مايوفىالشماليةأمريكافيالبريطانية

القواتوتمكنت،الجنوبعلىالحملةبدأت،السنةهذه

جمئعلىالسيطرةمنالسنةتلكنهايةفيالبريطانية

القواتنزلت،م0781أوائلوفيحورجيا.ولايةأنحاء

ثمكاروليناساوثفىتشارلستونقربالبريطانية

005.5البالكددهابنيامينالجنرالقواتا!شسلمت

فيتقريئاالأمريكيةالقواتمجموعيؤلفونمقاتل

.الجنوب
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الجنرالالقاريالمؤتمركلفذلكإثروعلى.كامدن

محلتحلأخرىجنوبيةقوةبتشكيلساراتوجابطلجيتس

علىالقوةتشكلتوقد.تشارلستونفىالمستسلمةالقوة

إلىبهموذهبوالتدريبالخبرةتنقصهمجنودمنعجل

.هناكالبريطانيةالحاميةلمواجهةكارولينا،بجنوب،كامدن

كيربصورةام078أغسطس16يومالجيشانالتقى

أفرادمعظمأنغير،المعركةوبدأت،كامدنخارجمتوقعة

،واحدةرصاصةيطلقواأندونالمعركةمنفرواالميليشيات

فادحةإصاباتهمفكانتالمعركةفيالباقونواششرك

البريطانيةالقواتتغلبتوهكذا.التراجععلىوأجبروأ

آخر.أمريكىجيشعلى

نأاكتشفواحينأخرىضربةالأمريكيونتلقىوقد

قد،حاميةيقودكانالذيأرنولدالجنرالوهوقوادهمأحد

فىوتمكنوا،بنيويوركبوينتوستفيالبريطانيينإلىانضم

للبريطانيين.القاعدةتسليمهدونالحيلولةمنالمناسبالوقت

الحربنهاية

بقيادةجندي.0055قوامهافرنسيةفرقةوصلت

الأمريكيونوكان.أم078يوليوفيأمريكاإلىروشامبو

بمساعدةنيويوركمنالبريطانيينإخراجفييأملون

قوةحاصرتأم781سبتمبرنهايةوفي.الفرنسيين

كورنواليسبقيادةالبريطانيةالقواتالطرفينمنمشتركة

الأسرىعددوبلغ،الاستسلامعلىوأجبرتهايوركتاونفى

رئالقواتمنأكثريشكلونوهمآلافثمانيةمنأكثر

يوركتاونمعركةوكانت.الشماليةأمريكافيالبريطانية

مواصلةتؤديأنوخشية.الحربخلالكبيرةمعركةآخر

إلىالبريطانيونلجأفقد،أخرىمناطقفقدانإلىالمعارك

.ام782عاممنذالأمريكيينمعالسلاممحادثات

سبتمبر3فىباريسمعاهدةتوقيعتم.باريسمعاهدة

الولاياتباستقلالبموجبهابريطانيااعترفتام،783

فينيويوركمنالبريطانيينالجنودآخروانسحب،المتحدة

.م7831نوفمبر

الأمريكىالجانبمنالقتلىمجموعبلغالخسائر.

الجانبوخسائرمفقود،004،1وحواليألفا52

الأضرارعنفضلاهذارجل،ألاف1.البريطاني

علىبريطانياوأوشكت،الطرفينأصابتالتيالاقتصادية

الماليةالخسائربعضعوضتلكنها،التامالإفلاس

معازدهرتالتيتجارتهاعلىفرضتهاالتيبالضرائب

.الجديدةالدولة

علىوكانتكثيرا،فرنسااقتصادياتتضررتكذلك

المشكلاتهذهوتعد.ام788سنةفيالإفلاسوشك

.أم978سنةالفرنسيةالثورةأندلاعفيكبيرأثرذاتالمالية

الموسوعةفيملةذاتمقالات

وأسبابهاالحربخلفية

القسريةالقوانينأطابعاقانونالاستقلالإعلان

القاريالكونجرسالإنجليزيةالبحريةقوأننبارتيتيبوسطن

الأخيرةالدقيقةرجل

أمريكيونعسكريونقادة

صرج،كركلايكتبند،لدنورآ

جورخ!،واشنطنبولجونحونز،

أمريكيونمدنيونقادة

تركبا،هنريبولريفير،جونمز،آد

مينبنجا،نك!يئفراستوما،حيفرسون

بريطانيونقادة

)عائلة(هاوالتالث()جورججورججون،أندريه

جايلسيرا،كارلتونموندإد،بيرك

أخرىتراجم

يدالمركيز،ييتلافالكونتاروشامبو،!ميميركا،لولاسكى

يرسدثاسكو،كوسيياسقوما،بر

سئلةأ

ضعفهم؟نقاطعلىودلتالأمريكيونبهاسىالتيالهزيمةما-أ

الطمابع؟قانونعلىالأمريكييراعتراضوجهكانماذا-2

فىالفرنسيينتدحلبعداستراتيجيتهمالبريطانيونغيركيص-3

الأمريكية؟الأهليةالحرب

الأهليةالحربفيتحولنقطةشكلتالأمريكيةالانتصاراتأي4

لأمريكية؟ا

الفرنسية؟الثورةالدلاعفيالأمريكيةالأهليةالحربساهمتكيف-5

.المجيدةالثورةان!ر:الييضاء.الثورة

)جدول(.الصين،كنججيابخانظر:.الثقا!يةالثورة

لوصفيستخدممصطلحالخضراءالثورة

النامية.الدولفيالغذائىالإنتاجلزيادةالدوليةالجهود

العشرفي،القرنمنالستينياتفيالجهدهذابدأوقد

الذرةمن،الإنتاجعاليةجديدةنوعياتتقديممتضمنا

والمكسيك.الهندمثللدولوالقمحوالارزالشامية

النوعياتولكن،الإنتاجفيكبيرةزيادةوتحققت

الخصباتمنكبيراوقدراجيدا،رئاتحتاجالجديدة

منيستفدلمولهذا.الحشريةوالمبيدات،الثمنالعالية

الفلاحين.أثرياءإلاذلك

مخزونبمإيرنستننورما،بورلوبخ:أيضاان!

القمح.الغذاء؟

(،العقل)عصرالاختراعانظر:.الزراعيةالثورة

تارلمجخية(.)نبدةالزراعة
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ميالآلاتم!كتيرشتمغيل)أعلاه(الأطفالواالسساءقامتلتسييرها.والعمالالآلات!!لتحمعالصناعيةالثورةخلالتطويرهاتمممانع

النسئ.مصانع

الصناعيةالثورة

الذيالتغئرإلىيشيرمصطلحالصئاعيةالثورة

القرنحلال،الغربفيخصوصاالناسحياةفيحدث

يدلكما،الميلاديينعشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامن

كذلك.نفسهاالزمنيةالحقبةعلى

القرنخلالبريطانيافيالصناعيةالثورةبدأت

أوروبامنأجزاءإلىوانتقلت،الميلاديعشرالثامن

.الميلاديعشرالتالميعالقرنبدايةفيالشماليةوأمريكا

انتشر،الميلاديالتامئكلشرالقرنمنتصفوبحلول

الولاياتشرقىوشمالالغربيةأوروبافيالتصنيع

الأمريكية.المتحدة

.الإنتاجفيعطمةزيادةإلىالصناعيةالثورةأدتوقد

،الصغيرةوالورشةالمترلنطاقمنأضصنيعاأخرجتكما

،اليدويالعملمحلالمحركاتذواتالآلاتوأحلت

الالاتبينأطجمعوسيلةأفضللتصبحالمصانعوطورت

لتشغيلها.والعمال

إلىالحاجةنشأتالصناعيةالثورةوملقدم

أجلمنالمالأضوفيرماليةمؤسساتوإلىجددمستثمرين

وكذلك،الممولونأصبحوهكذا.للتصنيعتومئأكبر

مرةولأول.الصناعيةالثورةتطورفيمهماأمراالمصارف

الأثرياءالأعمالرجالمنعددقام،الأوروبيالتاريخفي

وتنطمها.الصناعةبإدارة

وقد.الصناعيةالثورةأهميةحولالمؤرخوناختلف

الكبيرةالزيادةفيتكمنالثورةأهميةأنعلىبعضهمركز

الزيادةهذهأنالسائدالاعتقادوكان.البضائعإنتاجفى

عشرالتاسعالقرنخلالالمعيشةمستوىرفعفيأسهمت

التشريعيةالهيئاتفعلتهممافائدةأكثروكانت،الميلادي

السلبيةالجوانبعلىآخرونوركز.العمالواتحادات

الصحي،وغيرالمزدحمالسكنإلىوأشاروا،للثورة

التصنئفيهاتسبباكتيالسوءالبالغةالعملوظرو!

.المدنفيالسريع

ثورية،الصناعيةالثورةت!صنأنالمؤرخينبعضأنكر

هؤلاءويصر.ومفاجئةكبيرةتغيراتفترةكونهابمعنى

الصناعيةللثورةالأساسيةالعناصرأنعلىالمتخصصون

منذأوروبافيحدثتالتيالتطوراتإلىإرجاعهايمكن

.الميلاديعشرالثامنالقرنقبلالسنينمئات

)منالنهضةعصرإلىالعلميالتقدمجذورترجع

طوروقد(.الميلاديينعشرالسادسإلىعشرالرابعالقرن

عدداالعلميةوالعبقريةالإيطالىالفناندافينشيليوناردو
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هذهتصنيعوتم.وأشكالهرسوماتهفيالاليةالأشكالمن

الصناعية.الثورةفياخرىمرةالمبكرةالتطورات

الصناعيةالثورةأنعلىاليومالمؤرخينمعظمويتفق

حولتفقد.العالمتاريخفيعطمةتحولنقطةكانت

حضريمجتمعإلىزراعيريفىمجتمعمنالغربيالعالم

لكنه،الماديةالمنافعمنالكثيرالتصنيعجلبوقد.صناعي

فىقائمةلاتزالالتيالمشكلاتمنكبيراعدداتركأيضا

مشاكلالصناعيةالدولمعظمتواجهفمثلا.الحديثالعالم

والهواء.الماءتلوث

الصناعيةالثورةقبلالحياة

سكانمن//01منأقلكانالصناعيةالثورةعشية

وقرىبلادفىيعيشونوالباقون.المدنفييعيشونأوروبا

الناسهؤلاءوكان.الريفامتدادعلىمنتشرةصغيرة

كانولما.الزراعةفىالعملييومهممعظميقضون

،المجاورةالبلدانفيالطعاممنالفائضبيعباستطاعتهم

لأنفسهم.يحتاجونهعماقليلامايزيديزرعونكانوافإنهم

الموادمنوأدواتهموفرشهم،ملابسهممعظمويصنعون

.الغاباتأوالمزارعمنالمنتجةالخام

الغربيةأوروباأنحاءكلفيالصناعةمننوعوجدوقد

فييتمكانالتصنيعمنوالقليل.الصناعيةالثورةقبل

الحرفيونالعمالوكان.الصغيرةالمدنفيالروابطمتاجر

منتجاتلتصنيعبسيطةأدواتيستخدمونالمتاجرهذهفي

الجلديةوالمنتجاتوالحليالمعدنيةوالأدواتالملابسمثل

المنتجاتبعضوكان.والأسلحةالفضيةوالمشغولات

فيالمنتجبالطعاممقايضتهتتمالصغيرةالمدنفيالمصنوعة

ثمنلمبادلةتصدرالمدنمنتجاتكانتوكذلك.الريف

المستعمراتإلىترسلأو،الخارجمنالمستوردةالكماليات

.الخامالموادمقابلفي

فيالمنازلفييحدثالتصنيعمعظمكانذلك،ومع

ا!للتزمينالمقاولينيسمونالذينوالتجار.الريفيةالمناطق

ويجمعونمنازلهمفيالعحالعلىالخامالمواديوزعون

الأسرةكانتالمنزلوفيتصنيعها.تمالتيالمنتجات

،الطعامومنتجاتالملابسلتصنيعمغاتعملبأكملها

أنفسهمالعمالوكان.الخشبيةوالمصنوعاتوالنسيج

الدواليبوكانت.التصنيعفىالمستخدمةللقدرةمصدرا

.الصناعاتبعضفيللقدرةمصدراالمائية

الملاس!،لصناعةالبيتفيتعملبكاملهاالعائلةكانتالنظامهذاوتحت.الصناعيةاكثورةقبلالمصنعةالمشاتمدظميوفركانالعائليالنظام

.الاخرىوالمنتجات
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اعتمادالاخر،مكانمنتختلفالحياةطريقةكانت

التجارية.والطرقالمدنعنوالبعدوالتربةالمناخعلى

المواسمحولتدورالقاسيةالناسمعظمحياةوكانت

(.المحصولوتسويقوالحصادوالفلاحة)الزراعةالزراعية

فشللاحتمالالدائمالخوفتحتالناسوعاش

ونتيجة.التغذيةسوءمنعانوامنهموالكثير.محاصيلهم

انتاجوقل.الأوبئةوشاعت،الأمراضأصابتهملذلك

،كبيرةدخولعلىيحصلونالذينعددقلكماالعمال

ورجالالزراعيةالأراضىملاكفىالقلةهذهوانحصرت

المالمنالقليلوكان.الرفيعةالمناصبوذوىالأعمال

واقيوفى.تجاريةمشروعاتفياستثمارهيتمأويدخر

الاستثمار.فرصمنقليلهنالككانالحال

الأوروبيةالدولمعظمخضعت،الصناعيةالثورةقبل

الأغنياء،والتجارالكبار،الأرضلملاككان،ملكيلحكم

كبير.سياسىنفوذ،الدولهذهفيالكنيسةرجالولبعض

!ب.الحكومةفيأصواتهمخفتتوالمزارعينالعماللكن

منالركموعلى.انتخاباتتجرلمالدولمنالكثيرإن

لدافعيإلابالتصويتيسمحفلمبريطانيا،فيبرلمانوجود

التيهيالمقترعينمنقلةفإنوغالباالذكور.منالضرائب

هذهكلتغيرتوقدبريطانيا.فىمامقاطعةيمثلمنتحدد

الثورةتطورمعوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالأحوال

الصناعية.

الصناعيةالثورةنمو

.متعددةلأسباببريطانيافيالصناعيةالثورةبدأت

وهماوالحديد،الحجريالفحممنالكبيرالخزونمنها

بينماالتصنئ.عليهمااعتمداللذانالطبيعيانالمصدران

مستعمراتمنتأتيالأخرىالصناعيةالخامالموادكانت

،الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصفوبحلولبريطانيا.

تعدولم.العالمفيالرائدةألاستعماريةالقوةالبلادصارت

بلفحسبالخامللموادمصدرابريطانيامستعمرات

هذهوساعدت.المصنعةللمنتجاتأسواقاتمثلصارت

وهماوالحديدالنعسيجصناعتيحفزفىالمستعمرات

الصناعية.الثورةخلالأهميةالأكثرالصناعتان

خلالسريغاالبريطانيةالبضائععلىالطلبتنامىولقد

الطلب!ذادبوقد.الميلاديعشرالثامنالقرنأواخر

المحدودالعددعلىبينهافيماالتنافسإلىالصناعيةالأعمال

الإنتاجتكاليفرفعمما،الخامالموادوكميةالعمالمن

الا!شجابةممكنايعدولم.الأرباحتقليلإلىبالتالىوأدى

إنتاجعلىلقدرتهابريطانيابزيادةإلاالمتصاعدللطلب

باهظة.غيربتكلفةاسسلعا

لاحتىبضائعهمأسعاررفعالبريطانيونالتجاررفض

أكثرطرقعنوبحثوا.الطلبمنالحدإلىذلك!دي

تزيدحتىوالعمالالمالرأسلاستخداموكفاءةاقتصادا

زيادةمنأسرعبصورةعاملكلينتجهاالتيالكمية

لمانجازمحتلفينعامينقيامالعملتقسيمويتطلب.الصناعيةالثورةخلالتمالديالصماعىللنموأساسيةيسمةالحملتقسيم

أوسغلأسواقالإنتاحريادةفىكتيرايساهمالعملتقسي!اأنكيف!المحطهطيوصح.معينةسلعةصاعةدىمعيةخطوة

.واحدةوحدةتصميعيم!صهما،سلعةتصمع!ىالمطلولةا!ستالالحطواتيقومالديالواحدالمتحص

-!!ي5ه*5

--!ر!

الوقت.!س!ىوحدةأ2تصسيعيمكمهم،المستالحطواتسواحدة!ىسهمكليحتصأشحاصمتة
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!!!و
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تطويرطريقعنهدفهمالتجارحققوقد.الإنتاجتكلفة

الفنية.والمهاراتوالالاتالمصانع

الصناعيةالثورةمظاهرأعظم.كانالنسيجصناعة

إنجلترافيالنعمببمصناعاتفيالمحركذاتالالةإدخال

القرنمنالثانيبالنصففيهذاحدثوقدوأسكتلندا.

عصر!مدايةبارزةعلامةوأصبح،الميلاديعشرالثامن

الموادي!مترونالتجاركان،ذلكوقبل.الحديثالمصنع

أكواخفييعيشور،الذينالعمالعلىويوزعونهاالخام

العمال1ءهؤأبعضوكان.القرىفىأوالمزارعداخل

ينسجونوآخرون.الحيوازيةالأليافمعالنباتيغزلون

وأالمحليةبالصناىطالنظامهذاوعرف.قماشاالغزل

المنزلية.الصناعة

كميةأكبريشتروأطاكجار،كانالمنزلىالنظامظلوفي

.العمالمنيحتاجونهعددأكبرويستخدمونالموادمن

الغزلمهنداتيمتلكوبعض!م،بالكاملالعمليةويمولون

بدرجةال!!التمتع،ذلاثومع.العمالوأكواخوالنسيج

يروقالذي!العملأسسلوبواختاروا.الاستقلالمنكبيرة

كانكمايساعدهـم،بمناستعانواالأحيانبعضوفي.لهم

تجارلدىالعصلقبلواكلاوغالبا.المبتدئونالعماللديهم

واحد.وقتفيعديدين

المشكلاتمزاالعديدالمنزليةالصناعةنظامأفرز

والمحافظةالضنعةمقاييستنظيمفيصعوبةفوجدواللتجار؟

علىالطلبازديادومع.العمللإكمالزمنيةجداولعلى

أغلبفىبع!نحمابعضهممنافسةالتجارعلىتعينالقمالق،

ما.منطقةؤىالعمال!!نالمحدودالمتوافرالعددعلىالأحيان

لجأولهذا.النفقادتفيالزيادةإلىالمشاكلهذهكلوأدت

وإلىأوفر،جإنتاجل.سنالاليةإلىمتزايدةوبصورةالتجار

.العهالعلىأحبرمركزيةسيطرةأجلمنالمصانع

تتأثران،الريفيةالصناعةوكذلك،الزراعةبدات

أجلومن.جالنسيتإنتاجتصنيعأحدثهاالتيبالتغيرات

،الأخرىوالمنتجاتالمنسو-،تعلىالمتزايدالطلبمقابلة

مفضلينأراصهمفىالخامالموادبزراعةالأرضملاكبدأ

لأساليب!تماالمزارعونظمتالغذاء.زراعةعلىذلك

وتحسنتالزراء4،فىالمستثمرالمالرأسفزاد،صناعية

وبذورلماشيةانوعيةتحعمتتكذلك،الإدارةمستويات

كبيرا.تحسنأالمحاصيل

فيالغزلمورسناعيةالصىالثورةقبل.النزلآلات

بدبالغزل،دولابتشغيلويتم.الغزلدولابعلىالمنزل

فقطواحداخيطاينتجالغزلى!دولابوكان.القدمدواسة

.الواحدةالمرةفي

تقطعماغالئابدائيةأدواتالأولىالغزلآلاتكانت

وهو،بوللويىسلمسجل،م7381عاموفي.الرقيقةالخيوط

وهو،واياتوجون،ميدلسيكسمنطقةمنمخترع

دوارةغزللالةاختراعبراءةليشفيلدمنميكانيكى

منمجموعةخلالالمادةجدائلبجذبتقوممطورة

يجعلمما،مختلفةبسرعاتالمتحركةالخشبيةالبكرات

الجدائلوتصبحالاخر.منأكثرمشدوداالجدائلمنبعضا

الشدذاتمثيلاتهامنأقوى،تضمعندما،المشدودة

الالةمن)الجزءالطيار،فوقالمتضامةالجدائلوتمر.المتماثل

علىالمنجزالغزلويلفغزل(.فىالجدائليفتلالذي

ناجحةالدوارةالغزلآلةتكنولمعمود.علىيدورمكوك

النسيج.صناعةتصنيعفيالأولىالخطوةأنهامعتماما،

احدث،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالستينياتوفي

إحداهماكانت.النسيجصناعةفيثورةآلتيناختراع

غزالوهوهارجريفز،جيمساخترعهالذيالغزلدولاب

الغزلدولابهيالأخرىوالالة،بلاكبيرنمنونجار

ريتشاردالسيراخترعهاالتىالقديمةالغزلآدةأوالهيكلي

منالعديدالالتينكلتاحلتوقد.برستونمن،أركرايت

الغزلإنتاجمجالفيخاصةالدوار،الغزلمشاكل

الخشن.القمايقصناعةفيالمستخدم

مننساجاخترعام،977و1774عاميبينوفيما

للغزلآلةوهيالميولكرومتونصمويليدعىلانكشاير

الهيكلي،الغزلودولابالاليةالمغزلةسماتبينتجمع

فعاليةذاتالالةوهذهمحلهما.حلتالمناسبالوقتوفي

النوعيةذيللقمالقالناعمالغزلنسجفىخاصةبصفة

الثمانينياتوخلالالهند.منالمستورد،العالية

تصنيعتم،الميلاديعشرالثامنالقرنمنوالتسعينيات

ومئات،معدنيةبكراتذات،الالةهذهمنأكبرأحجام

المنزلي.الغزلصناعةالالاتهذهوأنهت.الأعمدةمن

.الغزلانظر:

منالأربعينياتفيبريطانيافيللنسيجمصنعأولظهر

القرنمنالتسعينياتوبحلول.الميلاديعشرالثامنالقرن

تمكما،للنسيجمصنعا012بإنجلتراصارعشر،الثامن

أسكتلندا.فيالمصانعمنالعديدإنشاء

عشرالتاسعالقرنبداياتحتى.النسيجآلات

الأنوالعلىيخجزتقريباالنسيجكلكان،الميلادي

الالية.النسيجمشاكلليحلأحديتقدملمإنهإذ،اليدوية

الحائطساعاتصانع،كايجونقام،أم733عاموفى

وقامت.النولمكوكتحريكالةباختراعلانكشايرمن

غالبالكنها،النسجيتطلبهاالتيالحركاتبكلالالةهذه

.تامبإتقانالنسجعمليةفىعملهاتؤدلم

عشرالثامنالقرنمنالثمانينياتمنتصفوفي

نولباختراعكارترايتإدمونديدعىقسقام،الميلادي

جونقامام،308سنةوفي.البخاريةبالطاقةيعمل
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مننولبصناعةلانكشاير،منآلاتصاخوهو،هروكس

بعملاخرونبريطانيونآلاتصانعووقام.بالكاملالمعدن

القرنبداياتخلالالبخاريالنولفيإضافيةتحسينات

بريطانيافىكانم،1835عاموبحلولعشر.التاسع

القطن.لسمجمعظمهااستخدم،بخارينول000.012

اليدويةالأنوالصارتعشر،التاسعالقرنمنتصفوبعد

الزخرفيةالأشكالذيالقمالقلصناعةفقطتستخدم

أنوالعلىالوقتذلكحتىصناعتهاستحالتوالذي

النسج.:ان!.آلىمحركذات

الثورةمخترعاتمنالعديد.كانالبخاريالمحرك

توفرهممابكثيرأكبرلقدرةيحتاجأهميةالأكثرالصناعية

مصدرإلىتحتا!الصناعةولكن.المائيةالدواليبأوالخيول

الآلةفىوجدتهوقد،القدرةمنوفعالالسعرزهيدجديد

البخارية.

وفى.ام896عامتجاريبخاريمحركأولإنتاجتم

منالجيشضابط،سافريتوماسلممجلالعامذلك

وفىالبخار.يستخدمضخمحركاختراعبراءة،كورنوول

ديفونشاير،منالحدادنيوكومن،توماسقام،ام217سنة

الاستخداموبدأ.سافريمحركعلىتحسيناتبإدخال

الثامنالقرنمنالعشرينياتخلالنيوكومنلمحركالعام

تهدركانتإذ،أساسيةعيوببهاوكانت.الميلاديعشر

وفيالوقود.منهائلةكميةوتستخدمالحرارةمنالكثير

جيص!بدأ،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالستينيات

،البخاريالمحركلتحسينالعمل،الأسكتلنديواط،

منالكثيرمنيتخلصأناستطاع،أم785عاموبحلول

الحرارةواطمحركواستخدم.السابقالمحركمشكلات

كبيراقتصادمعنيوكومن؟محركمنكفاءةأكثربطريقة

.للوقود

للمحركعاليةكفاءةتحقيقالممكنمنيكنولم

أدواتتطويردون،بالقدرةتدارالتيوالالاتالبخاري

المحركمعتحاربهواطبدأوعندما.الفلزاتتشكيل

ثقبفتحمنتم!ضهأداةعلىالعثوريستطعلم،البخاري

يسربمحركهكانفقد،لذلكونتيجة،الاستدارةتام

صانع،ولكنسونجوناخترعأم775سنةوفيالبخار.

ثقبإحداثعلىقادرةثاقبةآلةستافوردشاير،منالحديد

طورام،82وهأم008عاميبينوما.دقةأكثر

الفلزيةالأجزاءأسطحلجعل،ضضطةالإنجليزأتعون

كانت،أم083عاموبحلول.البخاريألمحركفيملساء،

قدالحدشةللصناعةالضروريةالأساسيةالأدواتكل

.العامالامشخدامفيدخلت

نأالصناعيةللثورةكانماوالحديد.الحجريالفحم

يوفرالحجريفالفحموالحديد.الحجريالفحمدونتتطور

لصناعةأهميتهعنفضلا،البخاريةالمحركاتلدفعالقدرة

والأدواتالالاتلتحسينيستخدمالحديدوكانالحديد.

منالكبيرةالخزوناتوساعدت.والسفنالجسورولبناء

الدولةجعلهافيبريطانياالخاموالحديدالحجريالفحم

العالم.فيالأولىالصناعية

منلابدالحديد،تصنيععند.الأولىالحديدصناعة

خاميحويهاالتيالمعدنيةغيرالشوائبعنالمعدنفص!!

الصهر.انظر:الصهر.هذهالفصلعمليةوتسمىالحديد.

كان،الصناعيةالثورةقبلخلتالتيالسنينآلافوخلال

،محترقوقودذيفرنفيبوصإلخاميتمالحديدصهر

وكان.الكاملالاحتراقلإتماماللازمالأكسجينإلىيفتقر

الفلزويتدفقالوقود،معيتحدالخامفيالموجودالأكسجين

وتضرب،الكتلتسمىصغيرةقوالبفىالسائلالخالص

القرنبداياتومع.ألواحإلىلتحولاليدويةبالمطرقةالكتل

إلىبالسفنتشحنالكتلكانت،الميلاديعشرالسالغ

مرةبتسخينهاالحديدكتلتلينحيثالصفائحمعامل

حديديةبأسطواناتبضغطهاصفائحفيتجعلثم،أخرى

ثقيلة.

النباتىالفحمهوللصهرملاءمةالأكثرالوقودكان

وكان.الصلدةالأخشاببحرقعليهالحصوليتمالذي

وغاباتالحديدخاممنبريطانيامخزوناتمعظم

فإنوهكذا.الريفيةالمناطقفيآنذاكالصلدةالأخشاب

التىالريفيةالأنشطةمنأصبحاالصفائحوصنعالصهر

عشرالسابعالقرنومنذ.المحليونالعمالبهايضطلع

تصنيعيةعملياتفيالنباتيالفحماستخدمالميلادي

وجودإلىهذاوالتصفيح،الصهرجانبإلىأخرىعديدة

لذلكونتيجة.أخرىلأغراضالخشبعلىطلب

غاباتها.منالكثيربريطانيااستنفدت

أبراهامالحديدصانعنجح.الحديدصناعةانطلاق

المعروفالحجريالفحماستخدامفيشروبشايرفيداربى

.أم713و9017عاميمابينالحديدلصهربالكوك

محكمفرنفىالحجريالفحمبتس!نالكوكويصنع

اقتصادياالكوكباستخدأمشمالذيالصووكانالسد.

النباتي.بالفحمالصهرعمليةكثيراتفوقبدرجةوفعالأ،

الفحماستخدامفىاستمرواالحديدصناعمعظملكن

المصهورالحديدكونمنالمصنعونواشتكى،النباتي

يفضلونوظلوا.لسهولةاستخدامهولايم!شهعثئابالكوك

ملاءمةأكثرلأنه،النباتيبالفحمالمصهورالحديد

طور،الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصفوفي.للتشكيل

فيالكوكحديدجعلتعمليةداربىأبراهامأبناءأحد

عاموبعد.التشغيلحيثمنالنباتيالفحمحديدسهولة

بريطانيا.أنحاءكلفىبالكوكالصهرانتشر،أم076
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منبالقربتتمركزالحديدصناعةوكانت.الصناعيةالتورةخلالالعالمفيللحديداربحسيالمنتجبريطأنيامنجعلتالضخمةالحديدمصانع

الحديد.وحامالحجريالفحممنالبلادمخزونات

،الميلاديعثرالثامنالقرنمنالعشرينياتوفي

حزوزوأضسفتيد،اط!تصفيحفىجديدفتححدث

دلفنةمنالصضاعمكن!االتصفيحلاسطوانات)أخاديد(

الرقيقة.احالأل!مجردمز،بدلأ،متعددةأشكالفيالحديد

هنرييدعىفيرهاممنالحديدصناعمنواحدحاز

،ام783ء،ممحسنةمحززةدلافيناختراعبراءةكورت

بفرن.عرففرناكأتراعبراءةسجلالتاليةالسنةوفي

لكنه،الفرنهذااخترعقدكورتيكنولم.التسويط

منالجودةأجمةعانوعيةأتجمما،عليهعظيمةتحسيناتأضاف

التسويطؤرنفيالحديدكتلتسخينيعادبأنهذلكالحديد،

يقومبالسواطيعرفشخصلىوكانعجينا،تصبححتى

حرقيتمصكأحديديةقضبانبوساطةالعجينبتحريك

داخلا.لخالصالحديدتمريرشم،ثمومن.الخالصةغيرالمواد

ق.المطلوبالهيئةفيويشكل،المحززةكورتدلافين

صناععلىكار،الت!صويط،فرنكورتيطورأنقبل

كتلزسخيندلإعادةالنباتيالفحميستخدمواأنالحديد

الدواربطاحونه-حصرتفرنلكن.التصفيحقبلالحديد

حرروهكذا.الكوكفصميستخدمكان-المزدوج

صناعةالمإمر،نهايةفي،والخلطللصهرالكوكاستخدام

النباتي.الفحمعلىالاعتم!دمنالبريطانيةالحديد

والخلطالصهر،خطواتفإن،ذلكإلىوبالإضافة

،مستمرةعمليةفيتوحيدهاالممكنمنباتوالدلفنة،

الفحم.حقولمنبالقربمنا!سبمكانفيبهاوالقيام

تتمركزالبريطانيةالحديدصناعةأصبحت،لذلكونتيجة

ويوركشاير،شاير،ستافورد-الفحملمناجممناطقأربعفي

أسكتلندا.فيكلايدنهرامتدادوعلىويلز،وساوث

وزادالتحسنفىالحديدصناعةتقنياتاستمرت

الحديدمصنعوأنتجمثلا،أم،788عامففي.الإنتاج

عاموفيالحديد.منمتريطن68ر009حواليالبريطانيون

وخلال.الكميةتلكأضعافثلاثةمنأكثرأنتجوا،م6081

%5نسبتهماتصنيعتم،الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصف

وكانت.للالاتكأجزاءالبريطانيالحديدكلمنفقط

هياكلذلكفيبماالخشبمنمصنوعةالالاتمعظم

الماء.وأنابيبالبخاريةالالاتوأجزاءوالقضبانالالات

علىالصناعيةالثورةنمواعتمد.والمواصلاتالنقل

عبرالمصنعةوالبضائعالخامالموادنقلعلىالصناعةقدرة

هىالصناعيةالثورةقصةفإنوهكذا.الطويلةالمسافات

النقل.فيالثورةقصةأيضا

الأنهارمنالعديدلبريطانياكان.المائيةالمجاري

وحتى.البضائعلنقلتهيئتهاالممكنمنكانالتيوالمرافئ

حس-أ!+!3!!ص

!ص!*؟!
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توفرالمائيةالمجاريكانت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأوأئل

الحجريالفحملنقلالوحيدةوالفعالةالزهيدةالوسيلة

.الأخرىالثقيلةوالحمولاتوالحديد

الأنهارمنالعديدبتوسعةالبريطانيونالمهندسونقام

القنواتببناءقامواكما.للملاحةصالحةلتصبحوتعميقها،

ففيبالأنهار.الحجريالفحمحقولوربط،المدنلربط

معميرسىنهرترنكجراندقناةربطتام،777عام

وهلبريستولموانئربطتوبذلك،وسيفرنترنتنهري

منالعديدالمهندسونأنشأكذلك.البريطانيةوليفربول

المرافئ.وعمقواوالمناراتالجسور

فولقروبرتالأمريكىالخترعبنى،ام708عامفي

قليلة،سنواتوخلالتجاريا.ناجحبخاريمركبأول

البريطانية.الأنهارعلىعادياأمراالبواخرأصبحت

ذاتالسفنكانتعشر،التاسعالقرنمنتصفوبحلول

والبضائعالخامالموادنقلفىبدأتقدالبخاريالدفع

الأطلسى.المحيطعبرالمصنعة

كانت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلحتى.الطرق

تجرهاالتيالعرباتوكانت.متواضعةبريطانيافيالطرق

تحملالحملحيواناتكانتكما،بصعوبةتتنقلالخيول

يسافرونالناسوكان.طويلةمسافاتلهالتقماالبضائع

راجلين.شنقلونأوالخيولظهورعلى

1751عامىبينالرئيسيةالطرقمنسلسلةبنيت

التيوالحافلاتبالعرباتالسفرجعلمما،ام77وأ

كانتالرئيسيةالطرقاعن.سهولةأكثرالخيولتجرها

الثامنالقرنأواخربحلولللإصلاحماسةحاجةفي

عشر.

حقق،الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلوخلال

وتوماسآدممكلودونجونالأسكتلنديانالمهندسان

ابتدعفقد.الطرقإنشاءمجالفىمهمةنجاحاتتلفورد،

والذي،المكادمباسمالمعروفالأسفلتمننوغاآدممك

رقيقة،طبقاتفيالمضغوطالمسحوقالصخرمنيتكون

الضخمةالاحجارلاستخدامأسلوباطورفقدتلفوردأما

الأساليبهذهوجعلت،الطرقأساساتفيالمستوية

راحة.وأكثرأسرعالبريالسفر،الطرقبناءفيالجديدة

أكثربطريقةالمصنعةالبضائعإيصالأمكن،لذلكونتيجة

المستخدمةوالأموالللمستلزماتأمكنوكذلك.فعالية

أسرعبطريقةتستثمرأنوالصناعيةالتجاريةالأعمالفي

بساطة.واكثر

السككشبكاتنقلتهماأولكان.الحديديهالسكك

تجرالجيادوكانت.الحجريالفحمهوالأولىالحديدية

قامأم،408عاموفى.حديديةخطوطعلىتسيرعربات

قاطرةأولببناءتريفيثيكريتشاردهوكورنوولمنمهندس

السنواتخلالأخرىعديدةقاطراتوبنيت.بخارية

مناجممنالشحناتلنقلاستخدمت.التاليةالعشرين

كانتذلكومعالحديد.ومصانعالحجريالفحم

التىالثابتةالالاتاستخدام،عامبشكل،تفضلالصناعة

يبدأولم.الكبلاتبوساطةالشحنعرباتتحركانت

لنقلوسيلةبوصفهاالبخاريةللقاطراتالعامالاستخدام

حملتالبخاريةالسفن

والبضائع،الخامالمواد

المحيطعبرالمصنعة

منتصفخلالالأطلسي

عشرالشاسعالقرن

حملتكما.الميلادي

تمحناتالبخاريةالسفن

عبرالبضاثعمنكبيرة

المريطهانيةالأنهار

والمياهوالأمريكية

الساحلية.
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الطعةهذهوتوضح.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثلاثينياتأواخرفيوالركابئعطالبضنقلفىمهص!دوراتؤديبدأتالحديديةالسكك

.الميلاديعشرالشاسعالقرنمنتصففىفرنسافىالبخاريألىفعاوقطاراتالجياد،تجرهاق!هاراتالحجرية

التالممعالقرنمنالثلاثينياتأوائلحتىوالبضائعالركاب

الحديدية.السككانظر:.الميلاديعشر

حيويادوراالأفرادالمستثمرونأدى.الممالرأسدور

الثامنالقرنوخلال.البدايةمنذالصناعيةالثورةنموفى

منثروةالإفيلميزالتجارمنالكثيرحقق،الميلاديعشر

التجار"لؤلاءوبدأ.الر،يخقتجارةومن،الأوروبيةالحروب

نأبعداسف!اريةفرصعز!البحثالاخرينالإنجليزوبعض

وبالتدريج،.الصناعاتحققتهاالتىالكبيرةبالأرباحعلموا

منالمتزايدالتدفؤ،قظيمعلىلتعملالمصارفإنشاءتم

مصرفا.02لندنفيكانام،075عاموفيالنقود.

مصرفا.07المدينةضمتعشر،التاسعالقرنوبحلول

المصانع،فىمباشرةبطهـكةالمصارفمعظمتستثمرلم

لكن،الالاتلشراءضبالقر،المصانعأصحابتمدلمكما

الأجلق!سيرةضوضاقدم،حالكلعلىبعضها،

هذهمثلم!توقد.التشغيلتكاليفلتغطةللصناعيين

لشراءاطظصةأموالهماستخداءمنالصناعيينالقروض

المصارفووفرتوتوسيعها.مصانعهموتحسينالمعدات

ولتجارالجملةولبائعيللمزارعينالتسليفرئيسيبشكل

المصنعينمنالشراءبطلبيتقدمونكانواالذينالتجزئة

والمصانعالالاتفيهأصبحتالذيالوقتفي.ذلكبعد

مهيمنينالمالرأسيوفرونالذينالأفراداصبحغلاء،أكثر

الرأسماليونهؤلاءأصبحقصير،وقتوفي.متزايدةبدرجة

التجاريالمجالفىنفوذاالأكثرالقوىضمنالصناعيون

البريطاني.والسياسى

الصناعيةالثورةخلالالحياة

حياةطريقةفيعظيمةتغيراتالصناعيةالثورةأحدثت

أوائلبحلولولكنمحليا.الأولىالتغيراتوبرزت،الناس

الثورةالناسمعظمأدرك،الميلاديعشرالتاسعالقرن

وانتشرتالبلاد.شملتالتيوالسياسيةالاقتصادية

ماوقتفيكانتالتيوالسياسيةالتعليميةالامتيازات

المتنامية.المتوسطةالطبقةبينالعلياالطقةعلىحكرا

حصلواآخرينلكن،العمالبعضمحلالالاتوحلت
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منالرغموعلى.الالاتمعالعملفىجديدةفرصعلى

المدنفيقاسيةظروفتحتالعمالمعظمعاشذلك،

المتوسطة.الصناعية

فيالأعمالأصحاببعضاحتفظ.العاملةالطبقة

المحلى،اهستوىعلىعمالهممعطيبةبعلاقاتالسابق

هذهمثلل!ش.تجاههماطسؤوليةمننوعاواستشعروا

أعبيرة.االاقتصاديةالثورةبعدممكنةغيرأصبحتالعلاقة

يكنولم،أطالعمامنالكثيرالصناعيونوظففقد

الالاتفرضتوقد.معهمالشخصيالتعاملباستطاعتهم

ودونأسرعبطريقةالمصانعفىيعملواأنالعمالعلى

أصبحكماتخصصاأكثرالوظائفوأصبحت،راحة

رتيبا.العمل

والأطفالوالنساء،متدنيةالمصانعأجوركانت

يسيرجزءعلىإلايحصلونولا،مهرةغيرعمالأيشتغلون

دونومعظمهم-والأطفال.المتدنيةالرجالأجورمن

وقد.اليومفيساعة41و01مابينيعملون-العاشرة

بسببمقعداأو،عملهمبحسببمشوهابعضهمأصبح

.الأطفالتشغيلانظر:.الخطرةالالات

يكنوأ3وأميينفقراءالمصانععمالمعظمكان

مواكبةعلىقادراالمتناميةالصناعيةالمدنفىالسكن

زحامذلكونئكلن.الريفيةالمناطقمنالعمالهجرة

غيرظروففيالناسمنالكثيروعاشوحاد،زائد

انظر:.الأمراضتفشيإلىأدىممابعيد،حدإلىصحية

المدينة.

أصحاب،تمتعالميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلحتى

مععلاقاتهمفىبالميزاتعادةالبريطانيونالأعمال

يذكرشىءبفعلللعمالمسموخايكنولم،مستخدميهم

القانونوحظر.وضعهملتحسينالقانونيةالناحيةمن

العمل.اتحاداتقيامالبريطاني

عمل.اتحاداتبتكوينالعمالبعضقام،ذلكومع

بأعمالقامواأوالعملعنمنهماالكثيرأضربوكذلك

المتدنيةأجورهمعلىاحتجاجاالالاتوحطموا،شمغب

البرلمانأجاز،أم976عاموفى.المزريةعملهموظروف

عقابهجرفاالالاتمنمعيننوعتحطيمجعلقانوئا

ضدبالشغبالقيامفياستمرواالعماللكن.الإعدام

العمالمنمجموعةقامتأم،181عامففى،الالات

وعرفوأ،النسيجآلاتبتحيموالعاطلينالمستأجرين

ثم.الالاتلمحطمىاسماهذاوصاراللود"يين،باسم

العاملةللطبقةوالمعيشيةالعمليةالأوضاعتحسنت

يمثلكبيرحدإلىكانالذي-البرلمانوبدأتدريجيا،

بعصافىالأطفاليستأجرونكانوابريطانيافيالصناعاتأصحاب

البلاد.!طأ!الأطفاعملاستحدامسوءعلىللاحتجاجالدعاية

سنوعالسقشمنوقصدبالمصمع.للعملالمفتوحةالأسواق!يلأحياد

!2،7!ير!
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وفرتالصناعيةالثورة

فيالمناسالعملفرص

النساءوقامت.المصافي

كما،الآلاتبتشعيل

ع!برفيالصورةفىيظهر

برمنجهامفيالجلخ

بإنجلترا.

الطبقاتمصالحأ.جلمنالعملفى-العلياالطبقة

التصويتحقيمنعقانم-نفصدر.والعاملةالمتولحمطة

الاقترأعحقمنحثم،ام832عامالمتوسطةللطقة

.أم867عامللعمال

الناسالصناعةالثورةأمد(توالعليا.الوسطىالطبقتان

لمنوملائمة،للراحةجديدةوسائلوفرتبمنتجات

التي،المتوسطةالطبقةوحص!تعليها.الحصوليستطعون

مكاسبعلى،والمهنالأعمالأصحابمنتتكونكانت

لمسياسيةبأهميةتتمتعأصبستثمومن.وتعليميةسياسية

،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفوبحلول.متزايدة

كبيرةبدرجةسيطرتؤدالتجاريةالأعمالمصالحكانت

البريطانية.الحكومةسياساتعلى

فقط،جامعتانإنجلترافي،كان،الصناعيةالثورةقبل

أبرزتالثورةلكن.كصبردجوجامعةأكسفوردجامعةهما

ونتيجة.المهنيينالعمال11أعتبةاوإلىالمهندسينإلىالحاجة

الأفرادبعضفقاميا،حيمأمراالتعليمأصبحلذلك

.والجامعاتوالمدارسالمكتباتبعضبإنشاءوالجماعات

زيادةفيمباشرةغيربطر!قةالصناعيةالثورةساعدت

العاملةللطقةالماديالوضعوتحسنبريطانيا.سكانعدد

جزئيايرجع،السكانعددفيسريعازديادوحدثأيضا.

عددكان،أم075عامففي.الجديدةالظروفهذهإلى

ام083عاموفي،نسمةمليون5.6نحوبريطانياسكان

شخص.مليون41نحوالعددبلغ

الصناعيةالثورةانتشار

الأقطارإلىبريطانيامنتنتشرالتصنيعأساليببدأت

بريطانياوحاولت.الصناعيةالثورةبدايةبعدسريعاالأخرى

ومنعتومهاراتها،مكتشفاتهاعلىاحتكاراتمارسأن

ذلكورغم.الالاتتصديروأيضاالحرفيينالعمالهجرة

والمصنعين،المهرةالعمالمنالمئاتبريطانياغادرفقد

الصناعة.عنالجديدةالمعارفمعهممصطحبين

جوناللانكشايريالصانعاستقرأم75.عامفي

فيالغزلطرقتحديثفيساعدحيثفرنسا،فيهولكر

سليتر-صمويلهاجرام978عاموفي.النسيجصناعة

المتحدةالولاياتإلى-ديربيشايرمننسيجعاملوهو

وليموانتقلرودايلاند،فيللنسيجمصنعابنىحيث

عامبلجيكاإلى-لانكشايرمننجاروهو-كوكريل

،أم817سنةوفي.النسيجالاتتصنيعوبدأأم997

أنتجتلييجمنبالقربمصانعكوكريلبنجونأنشأ

البخارية.والالاتوالقاطراتوالمدافمالجسورمواد

الأشخاصلبعضبريطانيافياكصنعينبعضوسمح

عاميبينوفيما.مصانعهمبتفقدالأخرىالأقطارمن

رجل،لوويلكابوتفرنسيسقامأم،281و0181

وعاد.للنسيجلانكشايرمصانعبزيارة،الأمريكىالأعمال

للنسئفىمصنغالينشئالمتحدةالولاياتإلىلوويل

المصانعمنواحداهذاوكان.ماساشموسيتسفي،والثام

كلواحدسقفتحتجمعتالتىالعالمفىالأولى
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جاء،أم838عاموفي.القطنىالقماشتصنيععمليات

حيثشنفيلد،إلىكروبألفردالشهيرالألمانىالصناعي

الفولاذ.تصنيععملياتفىالوقأحدثتعلم

المالرأستدفقازداد،أ!ناعيةاالثورةنموومع

السككظهورومع.الأخرىالدولإلىالبريطاني

الشركاتموأتوقدفيضانا.استدفقاهذاأصبح،الحديدية

والخبراء،القضبانوحديد،القاطراتتصديرالبريطانية

منالعديدفىالحديديةالسككخطوطوتشغيللإنشاء

العالم.أنحاءكلفيالأقطار

بينوفيما.التصنيعفيالثانيةالدولةأصبحتبلجيكا.

صناعتهاسريعاالبلادطورتأم87و.0183عامى

التيالنسيح،فصناعة.الحكومةمنكبيرماليبعونالثقيلة

تطويرها.تم،عديدةلسنواتبلجيكافيمهمةكانت

رئيسيةأضصئمراكزوفيرفيرسولييجغنتمدنونمت

النسيج.لصناعة

أخامناالقرنمنتصفحلالالتصنيعبدأت.فرنسا

القرنوبدايةالقرنذأ!كأواخرفيتوقفالتقدملكنعشر،

اكتيوالحروبالفرنسيةالثورةبسب!الميلاديعشرالتاسع

القرنمنتصفوفي.بونابرتنابليونفرنساحاكمدخلها

منفرنساإنتاجنصفمنأكتركان،الميلاديعشرالتاسع

العتيقةبالطريقةالنباتيالفحمأفرانمنيأتييزاللاالحديد

الحينذأ-كفيالكوكفحمحلفقدذلكومع.المكلفة

والخلط.الصهرفيالنباتيالفحممحل

معظماخلالالفرنسيةأصناعةاءالردىالنقلنظامأعاق

وضعمناضقلامنفاأوعانى.الميلاديعشرالتاسعالقرن

وبالرعم.المابليونيةوالحروبالفرنسيةالثورةخلالسيء

الأنهارمنالعديدووسعتعمقتقدالحكومةأنمن

حاجاتتلبلمالتحسيناتهذهفإن،والقنوات

وافقتأم،842عاموفيفرنسا.فىالناميةالصناعات

قومية،حديديةسككشبكةإنشاءعلىأيضاالحكومة

إنشائها.فيطويلاتأخيراسببتالتعقيداتمنالكثيرلكن

المزارععلىيعتمدبلداكبيرحدإلىفرنساوظلت

الثانيةالعالميةالحربوبعد.الصغيرةالتجاريةوالأعمال

منسلسلةالفرنسيةالحكومةبدأتام(،459أ-)913

الاقتصاد.لتحديثالقوميةالخطط

يحتاجهاالتيالطبيعيةالمواردتمتلككانتألمانيا.

البلاد.أقعدتواجتماعيةسعيامميةعوائقلكن،التصنيع

منمجموعةألمانياظلت،أم871عامتوحيدهاوقبل

عنالوقتمعظمفىعاجزةكانتالتىالمنفصلةالولايات

فإن،ذلكإلىوإضافةبينها.فيماالاقتصاديالتعاون

جزءعلىسيطرتالأراضىملاكمنصغيرةمجموعة

الميلاديعشرالتاسعأغرناأوائلوفي.الأرضمنكبير

أجلمنتدريجيةخطواتالألمانيةالحكومةأتخذت

الوقت،ذاتوفىومعادنها.للأرضالصناعيالتطوير

الولاياتبيناتفاقياتترتيبفيبروسيادولةنجحت

أسعار(.تحدد)قوائمعامةجمركيةتعريفاتعلىالألمانية

إنتاجتضاعف،ام085أو083عاميبينوما

عشرالتاسعالقرنمنتصفوفىألمانيا.فيالحجريالفحم

كبير.بشكلالزيادةفيالحديدخامتعدينبدأ،الميلادي

فحمبوقودالمزودةالأفرانعددأيضاازدادلذلكونتيجة

ومصارفالأجانبالمستثمرونوفروقدسريغا.الكوك

.المزدهرةالحديدلصناعةالمالالجديدةالألمانيةالاستثمار

أواخرفيالسريعالنموفىالفولاذمنألمانياإنتاجلدأكما

فاق،أم009عاموبحلول.الميلاديعشرالتاسعالقرن

الثانيةالمرتبةفىوجاءبريطانيا،إنتاجالفولاذمنإنتاجها

.المتحدةأ!لاياتابعد

خارختصنيعأولحدث.الأمريكيةا!لتحدةالولايات

الولاياتأصبحتالتيالبريطانيةالمستعمراتفيأوروبا

واسعةمجموعةبالمستعمراتونشأتبعد.فيماالمتحدة

وبحلول.السفنبناءنجاحاأكثرهاكان،الصناعاتمن

عاماستقلالهاالمستعمراتفيهأعلنتالذيالوقت

بناؤهيتمالبريطانيةالسفنعددثلثنحوصارأم،776

الصناعاتمنأيضاالحديدت!شيعوكان.أمريكافي

الأمريكيةالشركاتمنقليلعددكانكمابمالرئيسية

بريطانيا.إلىالحديديصدر

طورت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائللحلول

أجزاءل!نتا!صالحةوادواتآلاتالخفيفةال!سلحةصناعة

الإنتاجأنظر:.بالجملةأصلإنتاجثابتةبمواصفاتالقطعمن

النسيجإنتاجخاصة،الصناعىالإنتاجوبدأ.بالجملة

،المتحدةالولاياتفىالكبيرةالزيادةفي،الخفيفةوالمعادن

حدثوقد.الميلاديعشرالتاميعالقرنمنالعشرينياتفي

التصنئوأفادنيوءانجلاند.فيالتصنيعفيالزياداتأعظهم

.والقنواتالأنهارفيتنفيذهاتمالتيالتحسيناتمنأيضا

إلىالبضائعنقلتكلفةالتحسيناتهذهقلصتفقد

ومنها.للبلادالداخليةالمناطق

انتشر،الميلاديعشرالتاسعالقرنثلاثينياتمنوبداية

.المتحدةللولاياتأ!شرقيةاالأنحاءكلفىسريعاالتصنيع

لبسلفاش!فيالحديدصناعةحققتالخصوصوجهوعلى

الالاتلتصنيعملاءمتهتمتقدالحديدإنإذعظيما،تقدما

منمتعددةومجالاتالحديديةالسككوقضبان،الزراعية

القرنمنالخمسينياتوبحلول.الهيكليةالاستخدامات

الأمريكىالحديدنوعيةمكنت،الميلاديعشرالتاسع

منافسةمنالمتحدةالولاياتفيالحديدمصخعيوسعره

العالمية.الأسواقفىبريطانيافيالحديدمصنعي
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توسعت،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفوخلال

السكانانتشارمعوالتط-ينوالإنشاءالزراعيةالصناعات

الولاياتإنتاجخمسمز،أقلبلغقدالتصنيعوكانغربا.

بلغأم،086عاموبحاول.أم084عامفيالمتحدة

منأكثركونتالزراعيةالمنتجاتفإنذلكومع.الثلث

عامفىالمتحدةالولا،إتصادراتكلقيمةثلثي

البضائعمنزستوردلاتزالالبلادوكانت.ام086

التاسعالقرنأوأخربحثولولكنتصدر.مماأكثرالمصنعة

الصناعيةالدولكبرىالمتحدةالولاياتأصبحتعشر

العالم.فيمنافسةوأكثرها

الصناعيةالثورةملامحكانت،أم087عاموبحلول

وتقدمت.الصناعيةالدولكلفىوأضحةبدتقد

تصنعالبضائعوكانت.الزراعةمنأكبربدرجةالصناعة

كانتحيث،المصانعفواوتجمعالمحركاتذواتبالالات

العمالمهمةوتنحصر.للعملياتتخططالتيهىالإدارة

علىالمالرأسوسيطر.ألالاتمراقبةفيكبيرحدإلى

نقابيةتنطماتبإنشاءللعمالوسمح.الصناعىالإنتاج

أفضل.عملوظروفأقلوساعاتأعلىبأجورللمطالبة

المطورةالشراعيةوال!غنالحديديةالسككوقلصت

وزمنهما.والاتصالالظنلتكلفةوالبرقالبخاريةوالسفن

الصناعيةالدولفيللعحالالمعيشيةالمستوياتوصارت

سريعا،السكانعددونماسابفا.عليهكانتمماأعلى

منأكثرالمدنفيت!جشالناسمنأكبرأعدادوأخذت

تقضيكانتالصناعيةالثورةانتشرتوحيثما.السابق

الصناعيةالتورةتقدممعولكن.التقليديةالحياةطريقةعلى

تقبلفي،العمالمنمتزايدةأعدادبدأت،دولةكلفي

للتصنيم.المصاحبين،والنظامالروتين

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

جمترا

دريتشار،يفيثيكتر

يلصمو،سليتر

سحق!،سنجر

ندمود!،يتارتركا

يلصمو،مبتولىكر

بكرو

بوت9،نسيسفر،يللوو

لود.ونجون،آدممك

توماس،نيوكوم!

صلةذافىطأخرىمقالات

لمنرليلآاعةلصنااصاعلاا

العمارةبالجملةالإنتاج

الغزلالأطفالتشعيل

الحجربالفحمالتقنية

البحار-بالمحركالحديديةالسكك

الموضوععاصر

الصناعيةالثورةقبلالحياة-1

جيمحه!،يفزحررها

لياس!،وها

جيمس،طاو

لط!،يتىو

ينةالمد

لمصنعا

الكادحيرمعمل

الن!ج

الصناعيةالثورةنمو-2

والمواصلاتالنقل-دالسيجصناعة-أ

المالرأسدورهـ-البخاريالمحرك-ب

والحديدالحجريالفحم-%

الصناعيةالثورةخلالالحياة-3

العاملةالطبقة-أ

والعلياالوسوالطبقتان-!

الصناعيةالثورةانتشار-4

ألمانيا-بلجيكا-أ

المتحدةالولايات-دفرنسا-!

أسئلة

؟الالاتمحطمومن

المحلية؟الصناعةدظهامأوالمنزلىالنظامما2

فيأهميةالأكثركانتابأنهماوصفهمايمكناللتانالصناعتانما-3

الصناعية؟الثورةحلالتقريبابريطمانيا

عشرالتاسعالقرنأوأئلحلالالتصنيعأقعدتالتىالعوائقما-4

؟الميلادي

الصناعية؟الثورةنموفيمهماالبخاريةالآلةتطويركانلمادا-ء

حلالبريطانيافيتبدأالصناعيةالثورةجعلتالتيالأممبابما6

؟الميلاديعشرالثام!القرن

الصناعية؟الثورةفيخاصبوجهمهمةالمائيةالمجاريكانتلماذا-7

الصناعية؟الثورةفيالمصارفأدتهالذيالدورما-9

سوريا،؟الدينبدرالحسينى،انظر:.العربيةالثورة

(.الشامبلادفىالقومية)اليقظةقارفي

العلم(؟تاريخية)نبذةالريافمياتانظر:.العلميةالئورة

أحدثتام(.-997ا)978الفرنسيةالثورة

بشكلالغربىالمجتمعفيكبيرةتغييراتالفرنسيةالثورة

لهاوكانتخاص.بشكلالفرنسيالحكمنظاموفيعام

الثورةأدخلتوقدأيضا.أوروبابقيةعلىالمدىبعيدةآثار

الدولةتجعللملكنهافرنساإلىالديمقراطيةالمثلالفرنسية

للملوكالمطلقالحكمأنهتفقدذلكومع.ديمقراطية

الثورةقياموبعد.قويةالمتوسطةالطبقةوجعلت،الفرنسيين

مميزةجماعةأيأونبلائهاأوأوروباملوكمنلأحدماكان

تتجاهلأنأومطلقكشيءسلطاتهاإلىتنظرأن،أخرى

.والمساواةالحريةمثل

سرعانولكنها،حكوميةاقتصاديةبأزمةالثورةبدأت

باريسفىالجمهورفقام.العنيفللتغييرحركةأصبحتما

قدكانملكىولممجنحصنوهو،الباستيلباحتلال

منسلسلةالحكمزمامتقلدوبعدهاللقهر.رمزاأصبح

السادسلويسالملكإعداموتم.المنتخبةالتشريعيةالهيئات

نفسآخرونآلافولاقى.أنطوانيتماريوزوجتهعشر
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عندماالثورةوانتهت.الإرهاببعهدعرفتفترةفيالمصير

الحكم.علىبونابرتنابليونالفرنسيالجنرالاسشولى

وسيامحيةاجتماعيةأوضاعأدت.والأسبابالخلفية

الأوضاعترديادىفقد.الثورةإلىمتعددةواقتصادية

الدنياأطبقاتابينالاستياءمنكبيرةدرجةإلىالاقتصادية

الحكم.حولالجديدةالأفحارإلىوالميل،والمتوسطة

المجتمع-فئاتلممطوالقانونيةالتقسيماتسببتكما

وطبقاشديدا.سخطا-السنينلمئاتقائمةظلتالتي

عرفتفئاتثلاثمنلمجكونالفرنسيالمجتمعكانللقانون

الأكليروسالدينرجالوكان.ال!ثلاثالطبقاتباسم

الثانية،النبلاءويمثل،الأولىالطبقةيشكلون)القساوسة(

أسشدب.أبقيةأ!امةاالطبقةأوالثالثةالطبقةكونتبينما

وموسرةكبيرةمتوسطةوفئةوالعمالالفلاحونومنها

وموظفيوالمحامينالتجارمنرئيسيةبدرجةتتكونكانت

الحكومة.

الخاصةالامتيازاتمنمستاءةالثالثةالطبقةوكانت

دفعمنالنبلاءراسدي!اا!رجاأعفيفقد.الأخريينللطبقتين

مصدرات!صنأنالثالثةأطهبقةاعلىوكان.الضرائبمعظم

الفئةمنالكثيرونوكانللبلاد.الضريبيالدخللمعظم

منفباشغم.الاجتماعيوضعهمعنراضينغيرالمتوسطة

فىالاقتصاديةالناحيةمنالفقريالعموديشكلونكونهم

الأهميةبهذهاعترافايجدوالمأنهمإلاالفرنسيالمجتمع

الثالثة.الطبقةمنكانوالأنهما

للحكمتحدياتمثلالحكماحولالجديدةالأفكاراح!انت

سلطةللملكح!انالنظامهذاظلوفىفرنسا.فيالمطلق

كانماإلىاستنادايحكموكانتقريبا.محدودةغير

فيالملكحقبأنادعاء-المقدسالملكىالحقبأنهيوصف

عشرالثامنالقرنوخلال.إلهيتفولضهوإنماالحكم

آراءفرنساخارجمنوآخرونفرنعسيونكتابأثارالميلادي

جاكجانومنهمهؤلاء،فكان،الحريةحولجديدة

الشعب.منيستمدإنماالحكمفيالحقأنيرونروسو،

فيغرقتقدكانتفرنسالأنالماليةالأزمةتطورت

السبعالسشواتحصبفيالقتاللتمويلالديون

-1)775الأمريكيةوالثورةأم(763-أ)756

قدالحكومةكانتأم788عاموبحلولأم(.783

الموافقةعلىباريس)مجلس(برلمانوأصرتقريبا.أفلست

نأأو،إضافىمالباقتراضرعشرالسادسأ!يسللملك

مجلسلاجتماعبالدعوةمشروطاللضرائبجمعهيكون

تتكونحصانتهيئةوهو(،الأمةطبقات)مجلسالطقات

فيمرةآخراجتمعقدوكان،الثلاثالطبقاتممثلىمن

دونالاجتماعلهداالملكدعوةوكانت.أم416عايم

طبقات)مجلسالطبقاتمجلسافتتح.الثورةبداية

بالقربفرسايفيام،978مايومنالخامسفي(الأمة

يرغبونالأوليينالطبقتينأعضاءمعظموكان.باريسمن

عليهاالتصويتيكونوأنالأمور،طبقهكلتناقشأنفى

ممثليعدديساويالثالثةأطقةاممثلىعددوكانمنفصلا.

علىالثالثةالطبقةفأصرت.مجتمعتينالأخريينأطبقتينا

يكونوأنواحد،وطنىمجلسفىاضلاتاالطبقاتدمج

نأالثالثةالطبقةرأتكذأكواحد.صوتممثللكل

دستورا.المجلسيكتب

الثالثة.الطبقةمطالبالأوليانوالطبقتانالملكورفض

همأنهمالثالثةالطقةممثلوأعلن،أم978يونيووفي

وأقسمواللتنسملعبعندوتجمعوالفرنسا.الوطنيالمجلعر

وأصبحالدستور،كتابةمنيفرغواأنبعدإلايتفرقوابألا

لعمحذلكوبعد.التنسملعببقسممعروفاالقسمهذا

معابالاجتماعالثلاثللطبقاتعشرالسادل!أ!يسالملك

القواتتجميعفيبدألكنهلفرنسا.أ!طنياأطمجلسممثلين

المجلس.أجفضباريسحوأ!

ففى.تتحركفرنساجماهيربدأتالأثناءتلكو!ي

نحوالباريسيينمنعظيمجمعاندفعأم978يوليو41

،هناكوالذخيرةالأسلحةسيجدونأنهموظنوا،الباستيل

الملك،جيشأمامأنفسهمعنالدفاعفىليستخدموها

ذاتوفى.تحطيمهفيوبدأواالباستيلعلىواستولوا

ثورية.مدنيةحكومةباريسفيالزعماءكون،الوقت

الريف.فيالنبلاءضدالفلاحينثوراتانفجرتكذلك

وتبعهمفرنسا،منالهربالنبلاءمنقليلعددوقرر

هؤلاءوس!.التاليةالخمسالسنواتخلالالكثيرون

وانقذت.سياسيةلظروفنزحوالأنهمبالنازحينالناس

الملكحلمنالوطنيةالجمعيةالريفوفيالمدنفيالتورات

لها.

أغسطسفىالوطنيةالجمعيةتبنت.الوطنيةالجمعية

حقوق!اعلانأغسطسمنالرابعمراسيمام،978

الإقطاعيةالرسومبعضالمراسيموألغت.والمواطنالإنسان

ألغتكما،الأرضلملاكبهامدينينالفلاحونكانالتي

الكنيسةلرجالممنوحةكانتالتيالضريبيةالميزات

الحقوقبمنحالإعلانوتكفل،الإقليميةوالامتيازأت

والملكية،،الحريةذلكفىبما،المواطنينلكلالأسساسية

حكموجودضمانإلىبالإضافةالظلمومقاومةوالأمن

نيابي.

الرومانيةالكنيسةممتلكاتعلىالجمعيةوا!شول!

للكنيسةالمملوكةالأرضحجمباوقد،الكاثوليكية

منكبيرجزءوبيع،مجتمعةالبلادأراضىعشرنحو

الطبقةولأعضاءالفلاحينمنللأثرياءالكنيسةأراضي
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لتسديدالأرضمبيعاتحصيلةواستخدمت،المتوسطة

اعترفتذلكوبعدالضخ!ؤ.البلادديونمنجزء

واشترطتفرنسا،فيالكاثوليكيةبالكنيسةالجمعية

وأغلقت،الناخبينقبلمرعوالأساقفةالقساولممةانتخاب

التسامحوبسطرجالها،تجمعاتوأماكنالكنيسةأديرة

وأصلحتواليهود،أتالبروتستاليشملالكاملالديني

.القضاةانتخابباشتراطأيضاالمحاكمنظامالجمعية

قدالثورةأنالجمعيةرأتم1917ممبتمبروبحلول

أمامالطريقلتفسحالش!هرنهايةفيوانفضتانتهت

حدشا.المنتخبالتشريعيالمجلس

في،التشريعيةالجمعية!افتتحت.التشريعيةالجمعية

الطقةقوةوعكمست.أم197عامأكتوبرمنالأول

تحدياتواجهتهاؤصيرةفترةوبعد.المجتمعفيالوسطى

الملكبينالتعاونعلى4الحكوصاستقرارواعتمد.عديدة

مناوئاظلعشرأسادسالويسلكن،التشريعيةوالهيئة

وتامر.لوقفهامساعدته،آخرينحكاممنوطلب.للثورة

بالحكومةالإطاحةبهدفوالنازحينالأرستقراطيينمع

منقسماالعامالرأيأصبحذلكإلىوبالإضافة،الجديدة

منالكثيرللثورةالدينيةالسياسةوأغضبت.كبيرةبدرجة

إجراءاتباتخاذالناسمز،اخرقسموطالب.الكاثوليك

.للثورةالمناوئينضدأشد

خارجيا،تهديدااب!يدةالحكومةواجهتكذلك

النمعساضدحربفيدخلتأم297عامأبريلففى

استعادةفيترغبانإطالدولتاهاتانوكانتوبروسيا،

القواتالأجنبيةالجيويقوهزمت.والنازحينالملكسلطات

فرنسا.وغزت،القتالمنالأولىالمراحلفيالفرنسية

شمنونومؤيديهعشرالسادسلويصرأنالواضحمنوكان

فيالغاضبونالثوارطالبلذلكونتيجة.الغزاةأنتصار

الملك.بتنحيةأخرىمناطقوفيباريس

لويسبسجنباريسأهلقامأم297أغسطصوفي

الملكيةحكمبذلكوانتهى،وعائلتهعشرالسادس

يتمقوميمؤتمرإلىالجمعيةدعتذلكوبعد،الدستورية

،الرجالمنللبالغينالعامألاقتراعحقأساسعلىانتخابه

جديد.دستورإقرارإلىأدىوالذي

هزائممنالفرنسيةالجيوشعانتالأثناء،تلكوفى

إلىالغزأةيصلأنالباريسيونوخشى،إضافيةعسكرية

ثورةمنالباريسيونخشىكذلكقصير.زمنفيالمدينة

المدينة.سجونفيالمحتجزينمنالكبيرةالأعدادبهاتقوم

القانونالناسبعضطبقسبتمبرمنالأولالأممبوعوخلال

وقدشخص،0001منأكثربإعدامقامواحيث،بأيديهم

سبتمبر-بمذابحإليهايشاروالتى-الإعداماتهذهأثارت

وجعلتهموأوروبا،فرنسافيالناسمنالكثيراستياء

فيفالميعندالفرنسيللجيشنصروساعد.للثورةمعادين

الأزمة.إنهاءفيسبتمبر02

جديدةمرحلةإلىالملكتنحيةأفضت.الوطنيالمؤتمر

متحررةإصلاعحركةالأولىالمرحلةوكانت.للثورة

المرحلةأما.الدستوريةالملكيةعلىمبنيةالوسطىللطقة

وافتتح.الديمقراطيةالمبادئأجلمنكانتفقدالثانية

كان،بانتخاباتأعضاؤهاختيرالذيالوطنيالمؤتمر

تقريبا،جميعهمالبالغينفرنسالذكورمتاحافيهاالاقتراع

،أم712عامسبتمبر21فيجمهوريةفرنساوأعلنت

والإخاء.والمساواهالحريةالرسمىشعارهاوكان

السادسلويسإعدامتم

الحاديفيعشر

ينايرمنوالشمرين

وأصبحتأم،397

ولعد.تطرفاأكثرالثورة

منأشهرسبعةحوالي

فيحشدأحرقذلك

كالاوعرشاتاجاباريس

)في،الملكيحصان

الأيسر(.الجانب
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وأدانه،للدولةلخيانتهللمحاكمةعشرالسادسلويسقدم

عقولةضئيلةأغلبيةوأيدت،الخيانةبجريمةالوطنيالمؤتمر

.ام397يناير12فيبالمقصلةإعدامهوتم.الإعدام

القادةوأصبحتطرفاأكثرمنحنىالثورةأخذتوبالتدريج

لأنهمبالجبيينالمؤتمرفيوعرشوا،شهرةأكثرالمتطرفون

مؤخرةفيعاليةمقاعدفييجلسونالمؤتمر،فىكانوا

روبسبيير،ماكسمليانهمالجبليينقادةوكان.القاعة

معارضوهموكان.مارابولوجان،دانتونجاكوجورج

ينتميكانممهمالعديدالأنبالجيرونديينيعرفونالألداء

أغلبيةوكانتالاسما.هذايحم!!البلادمنإقليمإلى

علىالجبليونهيمن.السهلباسماتعرفالمؤتمرفيالنواب

ناديباسماعرفالنفوذمنكبيرقدرعلىسياسيمنتدى

اليعاقبة.

إلىوالجيرونديينالجبليينبينالمتزايدةالنزاعاتوأدت

وفيالأمر.نهايةفيالجبليونوانتصر،السلطةعلىصراع

المؤتمرمنالجيرونديينقادةالمؤتمرطرد،أم397يونيو

مؤيدوثارأنذلكعلىالفعلردوكان.واعتقلهم

إحدى،كورديشارلوتوقامتالمؤتمر.ضدالجيرونديين

يوليوفىمارابولجانباغتيالالجيرونديين،معالمتعاطفات

كوردي،شارلوتحصات.الإرهاببعهدعرفماإلىأدىماراموت

قاقلةطعنةاليعقولىالزعيمدلكطعنتقد،الحيرولديينمعالمتعاطفة

.الحمامفيوهو

مؤيديالمؤتمرقواتهزمتنفسهالوقتوفي.أم397

المواطنينمنجديداجيشااليعاقبةالقادةوأنشأ.الجيرونديين

.أخرىأوروبيةدولولمحاربةفرنسافيالتمردلقمعالجدد

وفرتكماللجنودالإلزاميةالعسكريةالخدمةتوفرت

الجيشهذالقيادة،الموهوبينللجنودالسريعةالترقية

القومي.

دكتاتوريةاليعاقبةحكومةكانت.والمساواةالرعب

علقتلأنهادكتاتوريةكانت،نفسهالوقتفيوديمقراطية

.الطوارئفترةخلالالسياسيةوالحريةالمدنيةالحقوق

الفعليالحكمعلىالعامللأمنالمؤتمرلجنةواستولت

والقوات،المحليةالحكوماتعلىبسيطرتهاأغرنسا،

أاللأخرى.اوالمؤ!سساتالسلحة

فظاعة.الثورةفتراتأ!صثرخلالاللجنةوحكمت

بارير.وبيرترانكارنوولازارروبسبييرقادتهابينمنوكان

المت!ردينضدإرهابسياسةعهدبدايةالمؤتمروأعلن

يختلفآخرشخصوأي،الجيرونديينأوللملكالمؤيدين

علنا.الرسميةالسياسةمع

منالالافبمئاتالبلادسجونامتلأتالحالوفى

حكم000182نحوالمحاكموأصدرت،فيهمالمشتبه

واعتادت.الإرهاببعهديعرفكانمافىبالإعدام

التىالعجلتينذاتأ!رباتاضجيجصوتعلىباريس

فيالناستنقلوهيأسسجناء،انق!!بعرباتتعرفكانت

ماريالفترةهذهضحايابينمنوكالى.المقصلةإلىطريقها

عشر.اسمادسلولسأرملةأنطوانيت

ديمقراطيةمبادئأيضااليعاقبةاتبعفقد،ذلكومع

الوسطى.الطقةمنأبعدمدىإلىالثورةمنافعووسعوا

الاخرونوالعمالوالفلاحونالمتاجرأصحابشحاركفقد

مساعدةالمؤتمروأقر،مرةلأولاسمياسيةالحياةفيبنشاط

،والبناتللببنالمجانيالابتدائىوالتعليمللفقراء،الدولة

اسرئ!التضخممنالمستهلكينلحمايةالأسعارومراقبة

فىالرقبإلغاءنادىكذلك.الدخلأساسعلىوالضرائب

الإصلاحاتهذهمعظمفإنذلكومعفرنسا.مستعمرات

فيحدثتالتيللتغييراتأبذا،ال!صاملبالتنفيذتحظلم

لاحقا.الحكومة

التصارعفيالمتشددونبدأالزمنبمرور.الثورةنهاية

معدانتونإعدامفيروبسبييرونجح.اسملطةأجلمن

عهدإنهاءفيالناسورغب.الاخرينالسابقينالقادةبعض

وفي.الديمقراطيةوالثورة،اليعقوبىالامشبدادأي،الإرهاب

باعتبارهبمهاجمتهالمؤتمرفيروبسبييرأعداءقامالنهاية

الجديد(الفرنسيبالتقويمتيرميدور)9يوليو27فيطاغية

عهدوانتهى،التالياليومفيإعدامهوتم.أم497

المؤتمرعلىالمحافظونومسيوروبسبيير.موتبعدالإرهاب
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معظمإلغاءسريعاوتم.السلطةعناليعاقبةوأبعدوا

الماضيتين،السنتينفيحدثىتالتىالديمقراطيةالإصلاحات

.التيرميدوريبالارتدادعرففيما

عامفيديمقراطيارادستمتبنىالذيالمؤتمروقام

وعرفت.أم597.عامفيبديلدستورساقرارأم397

باسمالجديدالدمشورلهذ.أطبقاإنشاؤهاتمالتيالحكومة

تكونتالتيالتنفيذيةالإدارذإلىإشارة،الإدارةحكومة

تشريعيين،مجلىنمعالحكموتولتأعضاء،خمسةمن

يكنلمالثانيةللمرةلكن،جمهوريةفرنساوظلت

قدرايدفعونالذينالمواطنينلأولئكإلابالاقتراعمسموحا

الضريبة.منمحددا

فيالانتصاراتتحققفرنساكانتذلكأثناءوفي

علىالغازينبردالةرنسيةالجيوشوقامت،الحربساحة

وإيطاليا.وألمانيابلجي!اداخلإلىوعبرت،أعقابهم

أكتوبرفياجت!اعاتهاالإدارةحكومةوبدأت

،الحرببسببصحوباتتواجهكانتلكنها.أم597

مؤيديجانبمنوالمعارضة،الاقتصاديةوالمشاكل

تامر،ام997أكتوبروفي!.السابقينأليعاقبةومنالملكية

بحكومةالإطاحةعاىالسيالمميينالقادةمنعدد

فلجأوا،العسكريالسندإلىيحتاجونوكانوا،الإدارة

بطلاأصبحالذيالفرنسيالجنرال،بونابرتنابليونإلى

.أم797وام697؟عاميفىلإيطالياغزوهفى

نوفمبرمنالتاسعوئيالحكمعلىبونابرتوالحستولى

بذلكمنهياأم،997(،الثوريبالتقويمتيرميدور)18

.لثورةا

أوروبامنكبيرجزءمعارل!ةتكوينفيالثورةتسببت

منخيفةالأخرىالد،لفيالحكاموتوجسلفرنسا.

الشعبالثورةوتركتإليها.الديمقراطيةالأفكارانتشار

الأفضلالحكمشكلحوأءشديداختلاففىالفرنسي

قدتقريباالناسمعظمكانام997عاموبحلول.لبلادهم

الأسس!كونتالثورةلىق.برمتهالسياسيالخلافسئموأ

مركزيةحكومةكونتأنهاكما،متحدةلدولةالراسخة

وملاكالوسطىالطبقةعليهتهيمنحراومجتمعا،قوية

الأراضي.

الموسوعةفىعملةذاتمقالات

جمترا

ليرانتا

جاكجورج،دانتون

روبسبيير

جادماريبلاتيير،لاديرولان

يمانويلإ،مسييس

يدالمركير،لافاليت

عشر(السادسالويسويس

بولجانمارا،

أنطوانيتساري

يدالكونت!يرابو،

الأولعابليون

وأسبابهاالثورةخلفية

الطبقاتمجلسجاكحانروسو،البامشيل

فرسايإعلانالإنساد،حقوق

لثورةا

اليعاقبةالمقصلةيونلجيروندا

حونزلاارسيلياما

صلةذاتأخرىمقالات

السويسريالحرستويلري

الملابسالألوانثلاثي

تمرد.تايلر،واتانظر:.الفلاحينتورة

بريطانيا،تاريخفيهكذاتسمىالمجيدةالثورة

بملكأطاحتثورةوهيالبيضاء.الثورةأيضاوتسمى

الثالثوليمبعدهالعرشواعتلى،الثانىجيمسإنجلترا

هذهأرمحت.أم688عامذلكوكان،الثانيةوماري

وتحديدالعرشوراثةتنظيمفيالبرلمانحقدعائمالثورة

الذيالحقوقإعلانام968عامالبرلمانأقر.الملكسلطة

المكعلىوحظر،العرشعنالكاثوليكالرومانأقصى

الضرائبجبايةأو،السلمزمنالجيشوإبقاءالقوانينتعليق

.البرلمانموافقةدون

علىملكا،الكاثوليكالرومانمنوهو،جيمسأصبح

المناصبفيالكاثوليكفحابى،ام685عامبريطانيا

علىالمواطنينمنكثيرأنكر.الدولةسياسةفيإليهوقربهم

علىتخلفهأنأملاتريثوالكنهم،السياسيةخطهالملك

زوجتهمنلهابنولادةلكن.البروتستانتيةابنتهالعرش

استمرارمنالخاوفعززتام688عاميونيوفىماري

استدعاءإلىالسياسيينبالقادةحدامماالكاثوليكيالحكم

-هولنداوحاكمماريوزوجأورأنجولايةحاكم-وليم

للمساعدةوليمالإنجليزدعا.هولنديةبقوأتبريطانيالغزو

شهرفيبريطانيابغزووليمفقام،حرياتهماستعادةفي

أعلنفرنسا.إلىاللجوءإلىجيمسأضطرممانوفمبر،

بريطانياعلىحاكمينوماريوليمتنصيبالبرلمان

شهور.عدةبعدأسكتلنداعرشقبلاكماوأيرلندا،

فىوليممهمةوتركزت،محدودةبمقاومةالثورةوقوبلت

وأسكتلندا.أيرلندامنكلفيالثورةإخماد

شمالفيحدثتدمويةانتفاضةالملاكمينثورة

يزيدوما،الصينيينمئاتقتلوفيهاأم،009عامالصين

ثورةوبلغت.أخرىأقطارمنشخص002على

انتشارضدالتالمئكلشرالقرنأواخرفيذروتهاالملاكمين

الصين.علىواليابانيالغربيالتأثير
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وكانت،صينيةسريةجمعيةبوصفهاالحركةبدأت

عندئذ(.المنسجمةالصالحة)القبضاتييهكوانتدعى

اللوتسزهرةبطائفةأصلأترتبطالجمعيةهذهكانت

واستعار.الصينحكامالمانشو،عارضتالتيالبيضاء

فيلبراعتهمالملاكمينمجموعاتأعضاءأسماءالغربيون

الرياضية)التمارينالجمبازوألعابالرياضيةالتمارين

بدأعشر،التاسعالقرنمنالتسعينياتوفى(.الخفيفة

الصين،فىالأجنبىاأضأثيراانتشاربمعارضةالملاكمون

المعاديةالمشاعرهذهفىالصيني!تمنالكثيروشاركهم

سة.الحرهذهعلىسراوافقواالمانشوإنحتى،للغرب

كلوحممواكمونالملاانطلهت،ام009عاموفي

أسعثالتوا،الن!همارىالصينيينفدبحوا.أجنبيااعتبروهشمىء

كادفردوح4!،أجنبيةبلدانمنآخرينوأناسا،التنصيرية

والكنائس،والمدارسالمنازلوحرقوا،الغربيةالأف!صاريؤيد

بفرتبكبتفيالأجانبالدللومامسيوناستنجدوعندما

القوىعلىالحربالمانشوحكومةأعلنتالإنقاذ،

الأجنبية.

)مقرالمفوضياتدارالح!ضمةوفرتالملاكمونحاصر

منب!سينفي(الأجانبللدبلوماسي!تاشسميةالإقامات

وأخيراأم،009عاممرأغعسطس41وحتىيونيو12

الانتفاضة.تلكأقطارتسعةمنإنقاذقوةسحقت

ح!صمةوقعت،أم109عاممنسبتمبر7وفي

بروتوكولسمىنهائيااتفاقأقطراعشرأحدوممثلوالمانشو

مسؤولين،عدةإعدامعلىالصينووافقت.الملاكمين

عدداكذأسكوهدمت،الاخرينالناسمنالعديدومعاقبة

أمريكيدولارمليون033حواليودفعتالقلاعمن

أعادتأم،809عاموفىالخسائر.تلكعنلهمتعويضا

لتوظيفهاتلقتها،التيالأموالمنجزءاالمتحدةالولايات

منكلالمتحدةالولاياتحذوحذاثم.تعليميةأغراضفي

بعد.فيماواليابانبريطانيا

الصين.:أيضاانظر

البريطانيالحكمضدكبرىانتفاضةالهئديةالثورة

الكثيرونويعتبر.سيبوي!ردأيضاوتسمى.الهندفى

أول،أم857عاماندلعتالتيالثورةهذهالهنودمن

تعبيرأولكانتلأنهاالبلاد،خاضتهاامشقلالحرب

الوجودضدعم!وأول،الوطنيةالمشاعرعنأمعاسى

تلكالهنود()الجنودالسباهىبدأوقد.البريطاني

الهندشركةجيم!منجزءايشكلونوكانوا.الانتفاضة

معظمحكمتبريطانيةتجاريةمؤسسةوهى،الشرقية

الشرقية.الهندشركةانظر:.الوقتذدكفيالهند

الجيشأوامرعلىالدينيةالاعتراضاتبسببالثورةبدأت

أكلالمسلمينعلىيحرمالذيالوقتوفي.أجريطانيا

كانالبقر،لحمبأكلللهندوسولايسمحالخنازير،لحدا

الخراطيع!فتحالهندوسوالجنودالمسلمينمنمطلوئا

البقرلحمبشحممدهونةكانتالتي(الرصاص)علب

كما.مهمةالدينيةالمش!صلاتتلكوكانتوالخنازير.

الحكمآثارمنالمتزايدالا!متياءالأسبابأهممنكان

وإدخال،الممتلكاتعلىالاستيلاءفيالممثلالبريطاني

ووفود،الأجنبىوالتعليمالبلاد،إلىالغربيةالتقنيةوسائل

التنصير.بعثات

شمالىأنحاءكلفىوانتشر،ميروتفىأضمردابدأ

من85البريطانيونالضباطسجنأنبعدالهند،ورسط

وقام.الخراطيشاستخدامرفضوالأنهمأصسباهىاجود

زملائهم،سراحبإطلاقالاخرونالغاضبونالسباهي

فيالمقيمينالبريطانيينبذبحسخطهمعنالتعبيروواصلوا

الهندمنكثيرةمناطقوظلتولكناو،،ودلهيكانبور،

وكانالقتالأثناءالناسمنآلافومات.بالثورةمتأثرةغير

محددةأهدافللمتمردينيكنولمالهنود.منمعظمهم

شاه،باهادورالمغولإمبراطوراتخذواولكنهم،وواضحة

وتمكنت.لهمصوريارئيسا،البريطانيونأضعفهالذي

سحقمنعتادا،والأفضلالأقوى،البريطانيةالقوات
عاموحشيةانتقاميةأعمالبارتكابوذلكأضمرد،ا

منسنواتثلاثبعدوتوفيشاهباهادورونفي.أم985

المعاديالشعورتكثفأخمردالذلكونتيجة.ذلك

الحكومةوتولتكبير،حدإلىالهندفيللبريطانيين

شركةعنعوضاالمنطقةعلىملةال!ظالسيطرةالبريطانية

الشرقية.الهند

تمارلجى.،الهند:أيضاانظر

غوحدثينإدىيشيرعاماصطلاحيوليولور؟

عاممصرفيوالثانيأم083عامفرنسافيأحدهما

م.5291

الذيالعاشرتشارلالملكضدثورةقامتفرنسا،فى

كانكما،مطلقةملكيةذاتدولةفرنسايجعلأنحاول

الأولى.الفرنسيةالثورةقبلالحالهو

فىبالأغلبيةأم827عامانتحاباتفيالأحرارفاز

انتخاباتفيالأحرارخصومالملكودعم.النوابمجلس

قوانينالملكأصدر،ذلكبعديفلحوا.لملكنه!ا،أم083

الصحافة،علىصارمةرقابةفرضإلىدعتالتييوليو

يأيعقدأنقبلحديثاالمنتخبالنوابمجلسوحل

عددوخفض،الجديدةللانتخاباتتاريخوتحديد،اجتماع

والعمالالوسطىالطبقةرجالوقامالناسثار.الناخبين

سواترخلفيقاتلونبدأواحيث،الشارعإلىالمعركةبنقل
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بباريس،الباستيلساحةفيوينتصبالبرونز،منصمعيوليوعمود

.ام083عاميوليوشورةفيقتلواالذينالضحايالذكرىشيدوقد

.أيامثلاثةلمدةالمدينةاواحتلم،الشوارعفيوحواجز

إنجلترا.إلىوهربالعرشعنالعاشرتشارلالملكوتنازل

ودالماركيزلكنبمجمثوريةحكومةقيامالعمالأيد

،نفوذهكلأستخدم،الدولةورجلالمحنكالجنرال،لافيه

أورليانز،دوقتحتمحدود،ملكيحكمقياموساند

الوسطى،الطبقةمنيابورجوازكانالذي.فيليبلويس

العاشر.تشارلالملكمثل!أرستقراطياملكايكنلمولكنه

أساسعلىمبنى-!ديد،فرنسيدستورصياغةتمت

أكثرالدستورذلكانوكا.ام481عاموضعدستور

فيليب.لويسانظر:.قاطبةأوروبافيحريةالدساتير

يوليوثورةعقبالنوراتمنموجةأوروبااجتاحت

البلجيكيوننال،الثوراتهذهإحدىوفي.الفرنسية

قرببرونزيعمودأقيموقد.الهولنديينعناستقلالهم

.الثورةقتلىذكرىلتخليدباريسفىالباستيللممجن

تشارلانظر:يوليو.عمودالعمودذلكولمممى

)العاشر(.

بقيادةالجيشبهاقامفقدمصرفييوليوثورةأما

الضباطأنفسهمعلىأطلقواالضباطمنمجموعة

الموالينوأعوانهفاروقالملكضدأم529عامالأحرار

البلاد،منأخرجوهحتى،انذاكوسياساتهالبريطانيا

والإدارةالحكممسائلفىذلكبعدالأموروتغيرت

هذهإثرعلىتشكلوقدالبلاد.استقلالنحووالتوجه

أبرزمنكان،الثورةقيادةبمجلسسمىمجلسالثورة

وأنورعبدالناصروجمالنجيبمحمداللواءأعضائه

مصر،انظر:،المعلوماتمنلمزيد.وآخرونالسادات

أنور.،السادات،جمالعبدالناصر،،تاريخ

.(م4481-0771)بيرتل،سينللىفاثور

اعتبره.والدسينثورأيضااسمهيكتب،دنماركينحات

أوروبا.فينحاتأبرز،حياتهخلال،الناسمنكثير

وكان.الجديدةالتقليديةالحركةزعيمثورفالدسينوكان

وموضوعاتهمأسلوبهميؤسسون،الجديدةالتقليديةفنانو

المتوسطالأبيضالبحرلحضارات،التقليديالتراثعلى

الرسامينمنكثيرومثل،اليونانوخاصة،القديمة

محاكاةأن،ثورفالدسيناعتقد،عصرهفيوالنحاتين

الشخصليصبحالطرقأضمنالقديمةالتقليديةالأعمال

.بالدنمارك،كوبنهاجنفيثورفالدسينولد.مرموقافنانا

درسحيثأم،837إلىام797منرومافيوعالق

ثورفالدسينأخذوقد.الأولمصدرهمن،التقليديالفن

والأساطير.،القديمالأدبمن،موضوعاتهمنالكثير

ينحتأنحاولالقدماء،اليونانيينالفنانينومثل

ناعمة،وسطوح،واضحةبخطوط،البشريةالأشكال

نفذوقد.هادئوإحساس،منسجمةونعسب

وقد.الأبيضالرخامعلىأعمالهغالبيةثورفالدسين

والنصب،البارزةوالنقوش،النحتأعمالهشملت

النصفية.والتماثيل،التذكارية

.(م9491-4781)ليرددواإ،يكاثورند

كثيرةإسهاماتله،التربويالنفسعلمعلماءمنأمريكي

الذهنية.والاختبارات،والتدريس،التعلممجالاتفى

تستطجعكيفيبحثلكيالمحيرالصندوقاخترع

وقد.المشاكلتحلأن،والكلابالقططمثلحيوانات

وهذافقط،الناجحةالحركاتلتكرارتميلأنهاوجد

التعلمبدراسةثورندايكقام.سريعنهائىحلإلىيقودها



دلفيدهنريثورو،86

فإن،صوابعلىكانإذاالطالبأنوجد.الإنسانفى

الصحيحةالاستجاباتمنمزيدعلى،يساعدهذلك

إلىيؤديذلكفإنخطأ،علىكانإذاولكنه،الأخرى

لتوضيحواسعةإحصائيةبدراساتقامالأخطاء.منمزيد

الأخرىوالموادوالرياضياتاللاتينيةاللغةدراسةأنكيف

كانكذلك.المدرسةفيللطلاباللاحقالأداءعلىتؤثر

التعلماغياساختباراتابت!صوامنأوائلمنثورندايك

.تلاستعداداوا

ماساشوسيتس،بولاية،وليامزبيرجفىثورندايكولد

منالدكتوراهدرجةعلىوحصل.المتحدةبالولايات

بكليةبالتدريسقامثم،نيويوركبمدينةكولومبيا،جامعة

طريقةابتكرعاما.41لمدةكولومبيابجامعة،المعلمين

بياناتهواستخدمتاستخداما.الكلماتأكثرلتحديد

،سنشريثورندايكمثلالمدرسيةللقواميسأساسا

الكلماتكتابكتابهأوردبارنهارت.وثورندايك

كثرةحعسبكلمة000.03بقوائمأم()449للمعلم

العقليالقياسالأخرىأعمالهوتضمشيوعها.

ام(،)269الذكاءقياساوم(،09)4والاجتماعي

التعلمنفسعلمام(،)329للتعلمالأساسيةالمبادئ

أم(.)419

كاتبام(.أ-862)817ديديلىهدرجمأثورو،

الرومانسيوتوجههالاجتماعىبنقدهعرفأمريكى

رفيعةمحلةأحلتهالتىأعمالهذلكعنعبرتكماللطبيعة

عشر.التاسعالقرنفيالأمريكيالأدبتاريخفي

بالولاياتماساشوستسبولايةكونكوردفىثوروولد

قدكانالتي1837عامهارفاردكليةفيوتخرخ،المتحدة

إمرسونالأمريكيالكاتبدربهورفيقصديقهفيهاتخرج

بالولاياتماسالتموسيتصلولايةكونكورد،قر!مكانوالدنبركة

انركة.قرل!ليتالىوقد.الشهيرةكتبهمعظمثوروألهمت،المتحدة

النزعةذاتالمتعاليةالفلسفةعلىوعرفهساعدهالذي

ذلكاتضحوقد.المتعاليةالفلسفةانظر:.الفرديةالتصوفية

اسبوعوهما:،حياتهإبانثورونشرهمااللذينالعملينفي

والدن(بم184)9ومريماكالكونكوردنهريفوق

نشرمماغيرهمامثل،الكتابانهذانويسجل(.ء18)4

العيشفيالكاتبتحربة،والدنسيمالاثورو،وفاةبعد

التيالمدنيةالحياةأوضارمنمتجرداالطبيعةحضنفى

والطيعة.الفردمابينتحول

مقالتهثورووفاةبعدنشرتالتيالأعمالأهممن

الأساسيمبدأهالكاتبفيهاأكدالتى"المدني"!العصيان

يتصرفونأحرارايكونواأنيجبالناسإنيقولالذي

يتعلقفيماالخاصةأفكارهمعليهمتمليهماحمسب

الحكومة.جانبمنتدخلودونوالخطأ،بالصواب

الانيعرفبماتلكالشهيرةمقالتهفىثوروونادى

الضرائب.دفعرفضحينطبقهالذيالمدنىبالعصيان

أصحاببعضعلىعطمتأثيرالكتابلذلكوكان

تولستويليوالروسىالكاتبمثلالإصلاحيةالدعوات

.نديغاتماالمهاالهنديشعيماوا

المودموعةفيصلةذاتمقالات

ليو،تولستويوالدورالفأمرسود،

كرمشمدموهنداس،غانديالأدب،الأمريكى

.الثوريسفيانانظر:.سفيان،الثوري

"+.الكيميافطر!زهمشع،كيميائىعنصرالثورلوم

هذهأكثرنظيرا،21وللثوريوم.فضيةلمعةولهلينفلزوهو

بليون41عمرهونصف232،الكتليعددهثباتاالنظائر

إلىيتحولفإنهبالنيوتروناتالثوريومقذفوعند.عام

-233اليورانيومويستخدم.-233يورانيومالنوويالوقود

،الثوريوميستخدمكذلك.النوويةوالمفاعلات،القنابلفي

تستخدم،ذلكإلىوبالإضافة.قويةسبائكصنعفى

خاصة،كهروضوئيةخلاياصنعفي،الثوريومالمصانع

تصنعكذلك.البنفسجيةفوقالأشعةلقياسمصممة

.الثوريوممنالخيماتفوانيس)شمعات(رتاينبعض

شعلةبواسطةتسخينهاعندساطعاضوءاالرتاينوتعطي

غازية.

المونازيت،منها،كثيرةمعادنفىالثوريوميوجد

والهند،،البرازيلفى،رئيسيةبصفةوتستخرج.والثورايت

إفريقيا.وجنوب

الذريووزنه،09للثوريومالذريوالعدد

حرارةدرجةفى،الثوريومفلزوينصهر.380.232

وقدتقريبا.م0004حرارةدرجةفىويغلى،م07551



عامبرزيليوسجونز3!السويدالكيمياءعالم8كتشفه

المونازب،.؟ليورانيوما:أيضانظرا

التيبصيلتهومذاق،ونكهته،لطعمهيزرعنباتافم

للثومأنالناسمن!ضيريعتقد.الطعاملتتبيلتستخدم

تجلطعلىتأثيرهالأاحلماءبعضدرسوقد،طبيةخصائص

بهايتميزالتيالنفاذال!يعممكوناتوفصيلتهوللبصل.الدم

منالثومبصلةتتكون.مختلفةبكمياتولكن،الثوم

غطاءينمو.للزراعةأيماتستخدمكما.تؤكلفصوص

الموطنكلها.البصلةوحولىا،فصكلحولهمقورقى

أواسطالثوملنباتالأصلي

اسيا.

بزراعةالمزارعونيقوم

وتنضج،الربيعفيالمحصول

الخريف.أوائلفيالبصلات

التربةفىجيداالثوموينمو

تسميدهاتمالتيالخفيفة

تزرعأنويجبجيدا.

تكونلكيباليدالفصوص

الثومبصلةأسفلإلىدائماالفصقاعدة

الفصوصتعالجو.الحفرة

أعاليالعماليجدلثم،الحقلفيبتجفيفهادائما

للتسويق.جاهزاالثوميكور،وبهذاينزعونها،أوالفصوص

ويمكن.مسحوقشكلعلىأوكاملةالثومبصلاتوتباع

وبيعه.،الثومعصيراستخلاصأيضا

الطبعلماءبعضءليهاعكفعديدةفوائدلهوالثوم

الفوائدهذهمن.است!!الاتهوطرقفوائدهوشرحواالمعاصر

نسبةوإزالةالدمفيالم!ضعلىالقضاءعلىيساعدأنه

كبيرةبدرجةالجسمؤيالمناعىللجهازمقووهو.الدهون

إلايؤخذلاولكن،السرءلانأمراضبعضعلىويقضي

.إذفوتحتالطبيببمشاورة

الثومأهميةعلىدلعدصروالرسولأنبالذكروجدير

بهوتداوواالثوم)كلوا!يإمدقولهذلكمن،بأكلهوأمر

جعفيالسيوطيأوردهداء(سبعينمنشفاءفيهفإن

يأكلهلاكانعد!أنهغير.عليعنللديلميوعزاهالجوامع

منهيتأذىكاتتأذىوالملائكة.الملكيناجىكانلأنه

.آدمبنا

الصدةقريبالخضراواتمننوعالمعمرالدوم

منتفخجذرذونباتوهوواسيا.أوروبافىينمو،بالبصل

ويحمل.ورفيعةطويلةأنبورر!أوراقمنهتخرجالبيضةيشبه

78يكورثيد

زهريةرؤوساالنبات

تتكونومحكمةمستديرة

.صغيرةبنفسجيةأزهارمن

المعمرالثومأوراقتقطع

نكهةتعطيمادةوتستخدم

كالسلطة،الأطعمةلبعض

والجبن.والعجةوالحساء

كبيرقدرعلىتحتويوهي

)خ(.فيتامينمن

نمواالمعمرالثومينمو

المعتدلالمناخفىجيدا

التصريفذاتالغنيةوالتربة

الجيد.

المعمرالثوم

الموطملوكمنملكم(.526)455؟-تيدوريك

وحتى،م394عاممنإيطالياحكمواالذينالشرقيين

الشكلعلىوحافظإيطالياحكمعلى.استولىوفاته

إيطاليا.في،الرومانيالقانونوعلى،للحكومةالروماني

وعادل!.ومسالمامستنيرا،حكمهكانوقد

وكان،العامةالعلياالمناصبالرومانثيدوريكولى

بعضعينأنهكما.الشيوخمجلسأعضاءطبقةيحترم

بويثيوس،مثل،البارزةالرومانيةالشخصيات

يؤمنثيدوريككانووزراء.مستشارين،وكاسيودوروس

عليهعيسىألوهيةتنكركانتالتيالأريوسيةبالفكرة

النصرانيةبممارسةلرعاياهسمحولكنه.السلام

لأورثوذكسية.ا

اليوميعرفمماأجزاءتغطيالتيبانونيافيثيدوريكولد

فيعديدةسنواتقضىوقدوسلوفينيا.والمجر،بالنمسا،

كانتوقدتركيا(.فيإسطبول)حاليا،القسططينية

)الإمبراطورية،البيزنطيةالإمبراطوريةعاصمةالقسطنطينية

ملكثيوديمير،والدهتوفيوعندما(.الشرقيةالرومانية

ملكا.أصئثيدوريكم،471عام،الشرقيين

ثم،البيزنطيينللأباطرةحليفانفسهثيدوريكوجد

الهمجلإرباكبيزنطيةلخطةضحيةكانوقد.لهمعدوا

المساندةنقلثم،بينهمالتنافسبتشجيعوذلك،وإضعافهم

اخر.إلىجانبمن

زيخون،الرومانىالإمبراطوركلف،م948عاموفي

واستطاعإيطاليا.ملكأودواسر،بمهاجمةثيدوريك

،م094عامإيطاليا،غالبيةعلىسيطرتهبسطثيدوريك

وقد.قتلهثم،م394عامرافينا،فيأودواسرهزموأخيرا

بطلباعتبارهأساطيرهمفىثيدوريكالجرمانيالشعبذكر

.بيرن



لدونلويس،ثيرستون88

أم(.559-)1887ليونلويسثيرستون،

الاختباراتتطويرفيرئيسيادوراأدى،أمريكينفسعالم

أسلوبابتكارإنجازاتهأهماإحدىوكانت.النفسية

النفسية،الخصائصدراسةمنالنفسعلماءيمكنإحصائى

نتالعلىالطريقةوبتطبيق.والشخصية،القدرةمثل

منيت!صنالد!صاءأنثيرستونقررالذكاء،احتبارات

والاستعدادالاستنتاخعلىالقدرةبينهامن،مستقلةقدرات

العدديمما.

.الاتجاهاتلقياساختباراتثيرستونطوركذلك

العقليةالقدراتبينهامنكتبعدةكتبوقد

المتعددالوراثيالعاملتحليلام(بم)389الأساسية

أم(.9)47

علمودرس.أم179عامشيكاغوفيثيرمشونولد

إلى2491عاممنالتقنيكارنيجىمعهدفيالنفس

.أم529

مضية!ديثيرسدايجزيرةتقع.جريرةثيرسداي،

أصيا.أمشرافىيورككيبشماشك!ا04نحووتبعدتوريز،

نحوالجزيرةمساحةتبلغ.نسمة002.2سكانهاعدديبلغ

الإداريالمركزوهيمرلغ،متر!يلوونصصكيلومترين

ومستشفى،،الحكومةم!صاتبوبهاتوريز،مضيقلجزر

معظمللؤلؤ.أبحاثومحطة،والبرقللإذاعةومحطتان

ولدأتوريز.مضيقجزرأهاليمنالجزيرةسكان

.أم877عامفيهاالامشقرارالأوروبيون

جهازتشبه،صسدوقش!ظعلىموسيقيةآلةالثيرمين

إل!ضرونيتين،دائرتينعن،الموسيقيةالأنغاموتنتجالراديو.

الأنغامأصعازفايحدث.الآأ!ةداخلالتردد،عاليتي

بارزهوائيأمامالهواء،فياليصىيدهبتحريكالموسيقية

،مفتاحبوساطةالصوتفىالعازفويتحكم.الالةمن

الةعلى،معدنيةحلقةفوق،اليسرىيدهوبتحريك

ثيرمينليفاشوسيأحالماالاأصةهذهاخترع.الثيرمين

الثيرمينوآلة.أم029عامالجمهورأماممرةلأولوعزفها

كآلةاستخدمتولكنها،ونادرةغريبةآلةأسعاساهى

الثيرمينلآلةالموسيقيينالمؤلفينبينومنالمنفرد.أطعزف

فاريز.وإدجارمارتينوبوسلاف

سالونيك.:انظر.ثيسالوئيكي

إدىرسائلتمث!!.إلىرسائلالثيسالوليين،

العهدمنعشروالرابععشرالثالثالكتابالثيسالونيين

إلى،بولسالقديسمنرسائلوكلاهماالجديد.

اليوناد.فيحاليا()سالونيكثيسالونيكيفي،النصارى

حوالىكورينثمن،الأولىالرسالةكتبقدبولس:كان

غمرةفىالثيسالونيين،يشجعكتبوقد.ءم.عام

كما.لزيارتهمعودتهعدمأسبابلهمويشرح،نضالهم

الثانيالمجىءقبلماتواالذينالنصارىأنبولسشرح

فيعيسىجمعوشحدونيبعثونسوف،السلامعليهلعيسى

وأول،لبولسباقيةرلمسالةأولهي،اشسالةوهذه.مجيئه

معروفة.نصرانيةرسالة

الرلمسالةكتبقدبولسأنفيالمثقفينبعضويشك

الذيهوبولمسأتباعأحدأنهؤلاء،ويعتقد.اضانيةا

قدفإنهكاتبها،هوبولص!كانولو،إليهونسبهاكتبها

وكان.الأولىالرلحسالةكتابةمنقصيرةفترةبعدكتبها

المجىءبأنالثيسالونيين،إقناعمنها،الألمماسيالهدف

كانواكماقريبايكنلم،السلامعليهلعيسىالثاني

.يعتقدون

مساحتهاتبلغ،اليونانشمالشيمنطقةفيسالى

نسمة.007و...حواليس!صانهاوعدداك!2،؟3093

هذاتحدالشالثلاثةوالجباللاريسا.رفوأ!سمدنها:أحجر

أوسا،وجبل،بيليونوجبلالأوأجمبصر،حب!:هيالإقليماا

والأساطيرالإغريقيالتاريخفيمهمةجبالوهي

الإغريقية.

الإغريقيالمحاربموطنثيساليكانتالأساطير،وفي

عنبحثا،المغامرينقادالذي،جيسونوكذلك،أخيل

الذهب.

لملأنهماعسكرياضعفاءالقدماءالثيساليونكان

عامثيساليعلىالمقدونىفيليباستولىمعا.يتحدوا

وضموها،الرومانعليهااستولى،ذلكوبعد..مق434

)سكانالفينيسيونحكمكما.م،أق46عاممقدونياإلى

عاموفي.السنينلمئاتثيساليوالأتراكأجندقية(،ا

مؤتمرمنبأمر،اليونانإلىثيسالىتركياسلمت،أم881

برلين.

إقليم(اليمين)علىالحريطةتوضحأيهوناد.اشمالأقاليمأحدثيسالي

الإقليم.موقعفتوضحاليسار()علىالحريطهةأما،لفسهثيسالى

نج!ألح!نمس!؟سالونروفي

مقثرتلااوساحاح!آوليمبلإ

لا!كا!لىلمحسا،إنحهلص

لنساكاسئسمالىجهـببليون،ح!

ردء.-لأ!3

9ك!ثربر!؟ص-!تف

*هـ-\-ش-!-!-س1م-ح!1أتيكاء

ت*-*-ببم-رأتيناك!

!7،3!كاء33برخكو3--ضخءع--ثلغانمإ-

ص7"لاعمقث!و3

*!هاأأعحلأ3لأ43ال!تئبهل!لي5-ممم!م

؟لثا3؟3!سلا/-3"ص

؟،%!!يمث!ث!3*

ممضالمتولأليمرانهحر+-!ب



98منيكوسود،سبولوكوتوثيو

الإغريقية.الأساطيرفي،القديمةأثينافيملكقيسيوس

ترويزن،أميرةإيثرا،والأهـيرةإيغيوسللملكابناكانوقد

نأقبلأثينا،إلىوعاد،ترويزنفيإيثرأ،إيغيوستركوقد

تحت،وصندله،سيفهإيغيوس،الملكوضع.ثيسيوسيولد

ابنهمايستطيعأنإلىتنتظرأنإيثراوأخبر،كبيرةصخرة

والصندلالسيفيأخذأنيجبذلكوعند،الصخرةرفع

أثينا.فىإليهوياتي

أثينا.إلىتوجه،ادسخرةورفيثيسيوسكبروعندما

،العصاباتأفرادمنكثيراقتلأثينا،إلىطريقهوفي

ميديا،الساحرةص،ولتأثينا،وصلأنوبعد.والوحوش

تعرفإيغيوسولكن.ثيسيوستسممأن،إيغيوسزوجة

حياته.وأنقذثيسيوس،ابنهسيفعلى

،فتيانلمسبعةتبعثأنأثيضاعلىكانللأساطير،وطبقا

وحشيأكلهملكيعام،كلكريتإلىفتياتوسبع

منواحدابوصفهيذهبأنثيسيوس،قرروقدالمينطور.

قتلهواستطاعالىينطور.وحشقتلويحاول،الفتيان

وبذلك،كريتملك01مينوسالملكابنة،أريادنبمساعدة

ثيسيوسولكن،معهكريتأريادنغادرتوقد.رفاقهأنقذ

أثينا.إلىعودتهطريقفىهجرها

حئا،عادإذاأنهعلىإيغيوس،أبيهمعثيسيوساتفق

تبقىماتوإذا،سفينتهعلىبيضاءأشرعةيرفعفسوف

مرفوعة.أثينامنأسفينةابهاتحركتالتيالسوداء،الأشرعة

يرفعأنثيسيوسنسي4لوطشالعودةفيتعجلهبسببولكن

فوقالسوداءالأشرعةإيغيوسلىرأىوعندماالبيضاء.الأشرعة

لقيثيسيوسأناعتقدحيثوانتحر،حزنالعائدةالسفينة

أثينا.علىملكابذلكثيسيوسوأصبحمصرعه

بإنجلترا.ويلتشايرفيمحليةحكوميةمقاطعةقيمرداون

تجاريمركزوهي،سويندوإقهيالرئيسيةومدينتها

167و002سكانهاعدديبلغمتزايد.نموفيوصناعي

المدينةهذهفيا)هندمميةالصناعاتازدهرتوقد.نسمة

بالخطوطلارتباطهان!لراعشر،التاسعالقرنأوائلمنذ

السككهندسةقفتتووقد.الكبيرةالغربيةالحديدية

هندسةبهاوأستبدلت،الأخيرةالسنواتفيالحديدية

صناعتهاجانبإلىالمديمةهذهوتمتاز.السياراتتصنيع

لها.كبيرةومستودعات،إلكترونيةصناعاتبوجودتلك

مزارعوتعتبر.امشركاتإداراتمراكزبوجودأيضاوتتميز

النائيةالمناطقفيالأعمالأهممنومشتقاتهالحليبإنتاج

بشهرتهاسويندونمد/ينةتتميزكما.المقاطعةهذهمن

وهي:تحتويهاالتيارر،ةأسواقعلىالجوائزوإحرازها

مجمعأيضاالمدينةفييوجدكما.التجاريبرونيلمركز

.ومسرحرياضي

مشينمدىعلىاستخدمأنجلوسكسونىلقبالتين

فقد.عديدةمعانالكلمةولهذه.القديمةإنجلترافيطويلة

وأوالتابعوالنادلالخادمعلىمختلفةأوقاتفيدلت

شبيهللسادةنظامالقديمةلإنجلترا.كانالرسميالموظف

سراحاطلقوقدبعد.فيمااستحدثالذيالفرسانبنظام

يكونونلاولكنهمأحرارا،ليصبحواحريتهموأعطواالخدم

يلي:مامنهمكليحققمالم،الرفيعالشرفأ!حابمن

فىالمشاركة،المساحةمعينةأرضملكيةعلىالحصول

العسكرية.الخدمةأداءأو،بحريةرحلاتثلاث

منمزرعةعلى،طيبةبسمعةشمتع،خادميحصلوقد

لقبعلىالحصولمنناجحخادميتمكنوقد.سيده

فيكونت(.منوأرفعمركيزمنأدنىإنجليزيالقبإيرل

يسمىماالحربزمنخلالالملكيالخدمنظامشكلوقد

منذاللقبهذايستخدمولم،للملكالشخصيبالحرس

الفاغ.وليمعهد

البربيتورات،إدىينتميعقارالصوديومثدويدثون

مخدروهو.الجراحةفيمنوماأومسكنابوصفهويستخدم

الشعور،وفقدان،الوعىفقدانيسببعقارأنهأي،عام

الجسم.كلفي

مرةلأولالصوديومثيوبنتونأستخدأمتجربةتمت

فيمايومستشفىفىام،349عاممخدرا،باعتباره

استخدامهعمأنيلبثولم.المتحدةبالولايات،مينابوليس

نأإلى،كبيرةبدرجةذلكويرجع.واسعنطاقعلى

الأثير،مثلالأخرىالخدراتإنحيث،مأموناستخدأمه

بالحريق،خطراوتشكل،للاشتعالقابلة،الحلقيوالبروبان

للتخديرالصوديومثيوبنتونيستخدمواليومالانفجار.أو

العالم.أنحاءكلفيالجراحةعند

ولأنالوريد.فيحقناالصوديومثيوبنتونإعطاءيتم

الخدر،استنشاقعلىالحقنةأخذيفضلونالمر!ىأغلبية

التخديرلبدءالصوديومثيوبنتونالأطباءيستخدم

علىالأطباءيحافظ،المريضينامأنوبعد.للجراحات

وأالهالوثانأوالنتروز،أكسيدباستخدامالتخدير،حالة

المحقونالخدريستخدمولا.الأخرىالاستنشاقمخدرات

.المدةالقصيرةللعملياتإلا،وحدهالوريدفي

جرعاتمرضاهمالنفسيونالأطباءيعطيوأحيانا

علىالمريضيساعدوهو.الصوديومثيوبنتونمنصغيرة

فهوالسببولهذاأكثر.بحرية،وعواطفه،أفكارهمناقشة

.الصدقمصلأحيانايسمى

غريكو،ان!:.دومئيكوس،ثيوتوكوبولوس

.إل



اورثيود09

،اللأولجستنيانزوجةم(.845-5؟20)قيدورا

عاممن(،الشرقيةالرومانية)الإمبراطوريةبيزنطةإمبراطور

وقوية،جميلةامرأةثيودوراكانت.م565إلى527

وامشخدام،جستنيانسياساتعلىالتأثيرحاولت،الإرادة

عاموفيأعدائها.وتحطيمأصدقائها،لتقريبمكانتها،

)حالياالقسطنطنية،العاصمةفيانتفاضةهددت32ءم،

حثتوقد.بالإمبراطوريةبالإطاحةتركيا(فيإسطنبول

منبدلآ،ا!دينةعنوالدفاعالبقاءعلىجستنيانثيودورا

أمنوبذلكأخوار،اسحقجستنيانواستطاع.الهروب

المطلقة.سلطته

فىقبرصفيولدتقدثيودوراتكونأنالمحتملمن

زوجةتكونأنقبلممثلةأصبحتوقد.فقيرةعائلة

الفضائح،منبالعديداتهمتوقد.م252عامجستنيان

لرعايةدوراألسستوقددحضها.تممنهاالكثيرأنغير

.الفقيراتالبنات

.الأولجستنيانأيضا:انظر

الإمبراطورم(.593-)346الأولتيودوسيوس

فى،الوثنيةأطمارساتاجميعمنعالذيالروماني

عندمعروفاأصبحأحسبباولهدا.الرومانيةالإمبراطورية

الن!،قصيرحاكماكانأنهغير.بالعظيمالنصارى

كثيرةحكوميةوظائفبايجادبمالإمبراطوريةأضعف

الضرائب.منكتيربفرضوكذلك،جديدة

هونوريوس،ابنيهلينالإمبراطوريةوصيتهقسمت

غربية.وأخرىشرقيةإمبراطوريةإلىدائمةبصورةوأركاديوس

متميزأ.جندياأصبحوقد.أسبانيافيثيودومحيوسولد

إمبراطور،مساعدغراتيانالإمبراطورعينه،م937عاموفي

القوطهزموقد.الشرقيةالمقاطعاتعنمسؤولأليكون

عاموفي.م378عامالمثرقفيرومانياجيشاالغربيون

الغربيين،والقوطثيودوسيوسبينمعاهدةابرمت،م382

مستقلةهمجيةدوأ!ةأولالغربيونالقوطبموجبهاأصبح

الرومانية.ال!مبراطوريةداخل

فالنتنيانشقيقهأصبح،م383عامغراتيانتوفيعندما

أصبحكما،الغربيةالمقاطعاتعلىإمبراطورا،الثاني

عامفالنتنيانتوفيللإمبراطور.الأولالمساعدثيويدوسيوس

تمكنوقد.الغربيةالمقاطعاتعلىالوثنيونفسيوم293

وحكم،م493عامالوثنيينسحقمنثيودوسيوس

وفاته.حتىبأكملهاالإمبراطورية

إغريقيمؤرخ.(م.ق؟004-؟064)يسيلىتدوسيلى

بطريقةالتاريخكتابةإلىيهدف،العالمفىمؤرخأوليعد

الطيعةذاتالأعمالعنويكشف،منحازةوغيردقيقة

بينالكبرىالحربموضوعهوكان.المجتمعفيالإنسانية

تلكامشمرتوقد.وأسبرطةأثينا،الإغريقيةالمدندولتى

كتابوانتهى..مق404إلى431منالحرب

114عامالبلوبونيزيةالحروبتاريخالشهيرثيوسيديديس

كماالأحداثلتسجيلبجدعملالدقةولضمان..مق

منفيهاالمشاركينإلىيتحدثكانكماعام،كلوقعت

وأوصافه،،للأحاديثالرائععرضهكانوقد.الجانبين

أكسبهبأسلوبمكتوبا،المسرحيةللأحداثوتحليلاته

.الأدبفيمميزةمكانة

عاموفي.بارزةأسرةفيأثينافيثيومسيديديسولد

الأسطولوقاد،الحربفيجنرالآعمل.مق442

اللومعليهألقواالسنةتلكوفي.إيجةبحرفي،البحري

الساحلعلىمدينةوهىأمفيبولي!مى،مدينةخسارةعلى

وفيأثينا.مننفيهتملذلكونتيجة،إيجةلبحرالشمالى

المنفىفىثيوسيديديسبقىوقد.ل!ضابهالمادةجمعالمنفى

.م.ق404عامحتى

.الأدباليونافي،أيضا:انظر

إسلامى.غيرودينىفلسفىتفكيرنظامالتيوصو!ية

الإلهطبيعةفى،الباطنىبالتبصرادعاءاتأساسعلىيقوم

لاالمعارفأصدقبأنالثيوصوفيويعتقد.الكونوقوابن

طريقعنتأتيوإنما،الحواسأوالعقلطريقعنتأقط

الإلهية.بالحقيقةللروحاتصال

خاص،بوجهينطقالثيوصوفية،مصطلحكانوقد

هذهتأ!سست.الثيوصوفيةالجمعيةوتعاليممعتقداتعلى

مدامبوساطةأم875عام،المتحدةالولاياتفيالجمعية

الأفكارأصبحتوقد،وآخرينبلافاتسكيبتروفناإلينا

ومن.الثيوصوفيةفيبارزة،والبوذية،الهندوسيةوالعقائد

لفكرةطبقا،الارواحبتناسخالاعتقادفيهاالمميزةالظواهر

تتقدمالروحأنعلىالفكرةهذهوتنص.الهندوسيةالكرما

وأن،الدنيويةالحيواتمنسلسلةخلالمنهدفها،إلى

ثمارها،يجني،الحاضرةحياتهفيالشخصأعمالنتائج

الجديد.التناسخفىخليفته

النصرأنيةالحكوماتأشكالمنشكلالتيوقراطية

مجموعةأوكاهنأو،قسيسالدولةفيهايحكم،الغربية

المدنيةالأمورفيسلطةالدينلرجالفيهاويكون،قساوسة

يونانيتين:كلمتينمنثيوقراطيةكلمةجاءتوقد.والدينية

وتعنىقراطكلمةوالثانيةإله،وتعنيثيو،كلمةالأولى

الحكم.

قد،آلهتهمأو،إلههمأنالقدماءمنكثيراعتقدوقد

الإلهيالتفويض)نظرية.حكوماتهمإلىالقوانينسلموا



19ثيوقريطس

)قوانين(مدونةأن!!تقدكانفقد(النصارىالغربيينعند

الحكومةسميتوقدالمسماء.منوحيانزلتقدحمورابي

ثيوقراطية.المتحدةبالولايات،ماساشوسيتسفيالتطهيرية

للقانونالطاعةأساسعل!،كثيرةلسنواتامشمرتوقد

وأوالحكومة.أنصارى1الدينرجاليفسرهكماالإل!

وربه،العبدبين،سطاءليسواالإسلامفيالدينعلماء

رجالبهليسزصسهالإسلامىالدينأنعنفضلا

ليسواالإسلامفىومةالح!أوالعلماءأنكما،كهنوت

خلقه.علىاللهمنأوصياء

إغريقي،شاعرالميلاد(قبلالثالث)القرنقيقىطى

والشعر.والرعويالريميالإغريقيالشعرأساسوضع

وضعوقد.بالريفالخاصةالموضوعاتيتناولالريفى

،للموضوعاتباختياره،الريفيالشعرمعيارثيوقريطس

العاطفى.وبتأثيرهالها،الحىوبالعرض

إلىمنسوبةقصيرةقصيدةثلاثوناليومتوجد

أناشيدتسمىالتيالأشعارهذهمنوكثير.ثيوقريطس

والمطارحاتالمنافساتأوالحوار،علىتقوم،الرعويةا!للك

جانبمنالحب:مثلموضوعاتحولالرعاةبين،الغنائية

الملاحم.وأبطالوالسحر،واحد،

وأحوار،شكلعلىالأشعار،هذهثيوقريطسقدم

وكان.الرعويةالأنشودةانظر:.قصيرةتصصأو،ترانيم

للشاعرالرعويةالأناشيدفيخاصبشكلواضخا،تأثيره

فيرجيل.الروماني





العربية،الهجاءحروفترتيبفيالخامسالحرفالجيم.ج

الرقمعددياويساوي.العربيةالأبجديةترتيبفيوالثالث

الترتيبوفي.الجملحسابانظر:.الجملحسابفي)3(

عندالثامنالترتيبؤتيالجيمحرفيقعالقديمالصوتى

الترتيبوفى.جنيابنعندوالعشرينأحمد،بنالخليل

عشرالثامنالترتيب!،ئيالجيمحرفيقعالحديثالصوتي

العربى.العالمفيالصوتياتعلماءأغلبعند

مركبحنكيلثويصو!طالجيم.الصوتيةالصفات

اللسانمقدمبر!رزطقمجهور،)احتكاكي(انفجاري

محتجزابهمايتصلحبق،الحنكومقدماللثةمؤخرتجاه

ببطء،عنهماينفصلثم،الرئتينمنالخارجالهواءوراءه

،المتباعدةبالأعضاءفيحتكللهواءالفرصةفيعص

انفجارنطقهفيفي!حدث،الصوتيةالأوتارمعهوتتذبذب

الجيمصوتهوأصوتاوهذاالهواء،مرورفياحتكاكثم

()أللاممعهتظهر،القمريةالحروفمنوالجيم.الفصيحة

الصامت.انظر:الجواد.مثل:،وكتابةنطفاالتعريف

المعجمةالحروفصنالجيم.الكتابيةالصفات

فيفتكتبمفردةسانتإذاإلاأسفلهامنبنقطة)المنقوطة(

خطفيالسائدةالجيماوتكتب.الكبرىالحرفدائرةوسط

قبلهابماومتصلة،ضصج:مثلفيجهكذا:مفردةالنسخ

فيبرهكذا:بعدهابماومتصلةفج.:مثلفى-هكذا:

فيبهكذا:بعدهاوماقبلهابماومتصلةجمل،مثل:

التيالحروفبعضتحتأحياناالجيموتكتبمجد.مثل:

.لجامفيكماقبلهاتأتي

الألفباء.؟الأبجدية،العربيةالحروفأيضا:انظر

أيضا،أوسكارجائزةتسمىالأكاديميةجائرة

لمشوياالأمريكيةالسينمائيةوالفنونالعلومأكاديميةتمنحها

وقد.وممثلينمخرجينمنالمبدعينالسينمالنجومتشجيعا

.ام279عاممنابتداءالجائزةهذهبمنحهوليوودبدأت

وقد.بالذهبمطليصغيربرونزيتمثالشكلفيوالجائزة

إحدىذكرتعندماأم319عاماسمهالتمثالاتخذ

أوسكار.عمهايشبهأنهبالأكاديميةالمكتبةأمينات

فيلمأفضل-أ:التاليةالمجالاتفيالأكاديميةجائزةتمنح

أفضل5-ممثلةأفضل-4ممثلأفضل3-مخرجأفضل2-

مساند.دورفيممثلةأفضل6-مسانددورفيممثل

الأكاديمية:جائزةحازتالتيالسينمائيةالأفلامومن

ام(،)939الريحمعذهبأم(؟)379زولاأميلحياة

يوماثمانينفيالعالمحولام(،9)48هاملت

غانديام(،)629العربلورنسام(بم)569

جالحرفلئمثيلخاصةطرق

!

العرد!ة،مبررسأشارإور

أبجدية!5
ألاصايع

"7السعودكةفيالمستخدمةالأمهاريئبرول

العرلي،الخطمنمختلفةبأنواعإجأالجبم

ججبم

ير!القاالنسخلكرفيا

الطباعي،النسخفيالجيمهننماذج

-

وسطبداكةشفصل

خ!

ف!!والدا

ج



والرياضةالبدنيةللتربمةفيصلالأميرجائزه49

قلبأم(؟99)0الذئاببمرقصاتام(بم)829

أم(.)699الإنجليزيالمريضام(،)599شجاع

البدنيةللتربيةفيصلالأميرجائزة

للنهوضفيصلالأميرجائزةأنثشتوا!بضة

،30451عاموالرياضةالبدنيةالتربيةفىالعلميبالبحث

بنفيصلالأميرالملكيالسموصاحبمنبمبادرةام839

الرياضية،للألعابالعربىالاتحادرئيص!عبدالعزيزبنفهد

تشجيعا،البدنيةللتربيةالدوفيمإلاتحادبالتعاون

ت!صنالتيوالرياضةأجدنيةاالتربيةفىالعلميةللأبحاث

مرةالجائزةوتمنح.العربىأسالمافىللتطيققابلةنتائجها

أهدافوتكون.أبحاثثلاثةلأحسنمشواتأربعكل

البدنيةللتربيةالحاليالوضععلىالتعرفألابحاثهذه

ووضعبهما،النهوضمقوماتعلىوالتعرفبموالرياضة

صاحبمنمقدمةمنحةوالجائزة.والمقترحاتالحلول

مقدارهاعبدالعزيزبنفهدبنفيصلالأميرالملكيأسسموا

آلافعشرة:كالتاليتوزعأمري!يدولارألفعشرون

معالأوأطالمركزعلىيحصلالذيللبحثأمريكيدولار

أسذياأطبحثأمريكيدولارآلافوستة،ذهبيةميدالية

آلافوأربعة،فضيةميداليةيمالثانىالمركزعلىيحصل

معالثالثالمركزعلىيحص!!الذيللبحثأمريكيدولار

تقدمفائز.لكلتقديرشهادةإلىإضافةبرونزيةميدالية

الأسبانيةأوالفرنسيةأوالإنجليزيةأوالعربيةباللغةالأبحاث

البحثبهاالمكتوباللغةبنفعربهملخصإرفاقمع

الأبحاثتقديمويجوز.الإنجليزيةباللغةللملخصوترجمة

المؤسساتأوالجامعاتمنأوأفرادمجموعةأوفردمن

مجالفيتعملالتيوالمنظماتالبحوثومراكزالعلمية

جهداالأبحاثتتضمنأنويجب.والرياضةالبدنيةالتربية

وتتناول.القائمةالمعرفةإلىإضافةأوعلميةأصالةأومتميزا

الرياضية،الحركةتطويرمجالاتمنمجالأيالأبحاث

لبحثالجائزةوأ،تمنح.العربيالعالمفيللتنفيذقابلةوتكون

لنيلالبحثتقديملايجوزكما،أخرىجائزةنالأنسبق

للألعابالعربيالاتحادويقوم.الوقتنفعرفىأخرىجائزة

بعمليةالبدنيةللتربيةالدوليالاتحادبمبالتنسيقالرياضية

منهاثلاثةأفضلواحتياروتصنيفهاالمقدمةالبحوثتقويم

هـاأ14ءلعامبالجائزةفازوقد.الجائزةعلىللحصول

بركسى،عبدالرحيمالدكتورالأولالمركزفيأم691

الخصائصلملمبعنوانالفرنسيةباللغةبحثهعنجزائري

المركزوفيلم!الجزائريةأليدبكرةالخاصةوالوظاثفالفيزيائية

وفيكتور،كوأ!مبيةماتسودو،ماهيتشالمساندرامنكلالثاني

بعنوانالأسبانيةباللغةبحثهماعنبرازيليماتسودو،

والوصفالبدنيةلاللياقةالخاصالبيولوجيللنموذجوصفلملم

"!،الرياضيةللمواهبوالإمعانوالفحصللتمريناتالتفصيلى

سالم،مصطفىوفيقةالدكتورةمنكلالثالثالمركزوفى

بحثهماعن،مصرية،الديبأحمدناجيةوالدكتورة،مصرية

فيالتعليميةالتكنولوجيااستخداململمبعنوانالعربيةباللغة

".السباحةعلىتجريبيةدراسة-الجامعىالتعليم

والمئتقدمهاالجوائزمنمجموعةدوليتزرشةب

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتبنيويورككولومبياجامعةسنويا

والموسيقى.والادابوالصحافةالعامةالخدمةمجالاتفى

منبمنحةالأساسفىمولتالتىالجوائز،هذهتحف!!

كبير،بتقديربوليتزر،جوزيفالأمريكىالصحافةرائد

جامعةوتمنح.أم179عاممنذعامكلمنمايوفىوتمنح

منالمكونةبوليتزر،جوائزهيئةمنبتوصيةالجوائزكولومبيا

فيالجوائزتفاوتتوقدنفسها.الجامعةتعينهممحكمين

الكليعددهاولكن،لأخرىسنةمنوموضوعاتهاعددها

جوائز6والصحافةمجالفىجائزة41:جائزة91الآن

الموسيقى،مجالفىواحدةوجائزةالادابمجالفي

منح.أربعإلىبالإضافة

عمللأفضلالصحافةمحالفيبوليتزرجوائزوتمنح

أخبارية،تغطيةوأفضل،العامةالحدمةمجالفىصحفى

وأفضل،صحفىتحليلوأفضل،صحفىتحقي!توأفضل

الخاصةالمحليةالشؤونفيتقريروأفضل،صحفيسبق

الدولية،الشؤونفيتقريروأفضل،المتحدةبالولايات

تعليق،وأفضل،خاصمةصحفيةمقالاتأومقالةوأفضل

،العامخلالافتتاحيةمقالاتوأفضل،صحفينقدوأفضل

فوتوغرافيةصورةوأفضل،كاريكاتوريعملوأفضل

خاصة.فوتوغرافيةصورةوأفضل،أخبارية)ضوئية(

وأفضل،روايةلأفضلالادابمجالفيبوليتزرجوائزوتمنح

،المتحدةالولاياتتاريخفيكتابوأفضل،مسرحيعمل

وأفضل،شعريديوانوأفضل،ذاتيةسيرةأوحياةمسيرةوأفضل

آخر.تصنيفأيتحتيندرجلاروائيغيرعمل

عمللأفضلبوليتزرجائزةتمنحالموسيقىمجالوفي

وأ،الرقصأو،الغنائيأوالموسيقىالتأليفمجالفي

الموسيقى.أشكالمناخرشكلأيأوالاوبرا،

مجالفيخريجينأربعةلأفضلبوليتزرمنحوتقدم

الدراسةلمواصلةمنهمثلاثةكولومبيا:جامعةتختارهمالصحافة

مجالفيالدراسةلمواصلةورابع،المتحدةالولاياتخارج

.التلفازيالنقدأوالسينماأوالادابأوالمومحيقىأوالمسرح

جوزيف.بوليتزر،:أيضانظرا

الفئة)مباقالسياراتسباقانظر:الكيرى.الجائرة

(.الأولى



لعامالطبفيالعالميةفيصلالملكجائزةيقدمالسعوديةالعرليةالممكط!كسعودآلكبدالعزيزبنفهدالملكالشريفينمينالحصخمادم

فيلد.مايكلللدكتورأم849هـ،أ404

العالميةفيصلالمللظجائزة

أنشأتهاعالميةجائزةالعالميةفيصلالملكجائرة

،أم779أهـ،793عامالخيريةفيصلالملكمؤسسة

وتمنحسعود،آلعبدالعزيزبنفيصلالملكباسموسميت

والدراسات،الإسلام:مجالاتفيخدمواالذينللعلماء

.والعلوم،!والطب،العربيوالأدب،الإسلامية

الملكمؤسسةعامما-يرالفيصلخالدالأميرأعلن

أمناءمجلمىأنام7)79هـ،أ793عامفيالخيريةفيصل

باسمعالميةجائزةإعشاءقررالخيريةفيصلالملكمؤسسة

،الإسلامخدمةهيمجالادتثلاثةفيتمنح،فيصلالملك

منحتوقد.العربيوالأدب،الإسلاميةوالدراسات

العالميةفيصلالملكجائزةشعار

إليهاأضيفتثم،أم979هـ،ا993عاممرةأولالجائزة

في!لانظر:.والعلوم،الطبمجالىفيذلكبعدجائزتان

سعود.العبدالعزيزبن

.الجائزةأهداف

المجالاتفىوالمسلمينالإسلامخدمةعلىالعمل-أ

والعملية.والعلميةالفكرية

ومستقبلهم،حاضرهمفيللمسلمينالنمإلعامتحقيق-2

فيها.للمشاركةالحضارةمياديننحوبهموالتقدم

الاجتماعيةالحياةفيالإسلاميةوالقيمالمثلتأصيل-3

للعالم!وإبرازها

الإنسانى.الفكروإثراءالبشريةتقدمفيالإسهام-4

.الجائزةمكونات

للعملوملخصاالفائزأسمتحمل)براءة(شهادة-ا

ذهبية.)ميدالية(قطعة-2.الجائزةلنيلأهلهالذي

رفعوقد.سعوديريالألفوخمسينللاثمائة3-مبا

هـأ541عاممناعتباراريالألفوخمسينسبعمائةإلى

.أم599الموافق

العموميةالجمعيةأعضاءمنستةمنالجائزةهيئةتتكون

العامالأمينبأمانتهاويقوم،الخيريةفيصلالملكلمؤسسة

مجلصبينوالتنسيقالمتابعةمسؤوليةالهيئةوتتولى.للجائزة

واقتراحالنظامبدراسةتقومكماالاختيار،ولجانالأمناء

الأمناء.مجلسمنإليهاتسندالتيالأعمالوجميعتعديله

السعوديةالعربيةالجائزةهذهأنإلىهناالإشارةوتحدر

ومسلم.عربيكلبهيفخرحضاريابعداتعد



العالميةفيصلالملكجائزة69

الإسلامخدمة

لخدالعالميةفيصلالمللثبجائزةالفائزون

السنة

مأ979أهـ/993

مأ089هـ/أ004

مأ819أهـ/104

مأ829هـ/أ204

مأ839أهـ/304

مأ849أهـ/404

أم859هـ/1455

أم869أهـ/604

أم879أهـ/704

أم889أهـ/458

أم989أهـ/904

أم099أهـ/541

أم199أهـ/411

أم299أهـ/412

أم399أهـ/413

أم499أهـ/414

أمأهـ/415599

مأأهـ/416699

الإسلاممة

الاشم

المودوديالأعلىأبوالعلامة

الندويالحسنىعليأبوالحسنالعلامة

ناصرمحمدد.

سعودآلعبدالعزيزبنخالدالملك

بازبنعبداللهبنعبدالعزيزالشيخسماحة

مخلوفمحمدحسنينالشيخ

عبدالرحمنتنكوالأمير

عبدالعزيزبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادم

سيافالرسولربعبدالأستاذ

ديداتحسنأحمدالأستاذ

جاروديءرجا.د

جومىمحمودأبوبكرالشيخفضيلة

ألونتودوموكاشأحمد.د

الغزاليمحمدأ!ثسيخافضيلة

الطخطاويعليالشينيفضيلة

احمدخورشيدد.

نصيفمحمدبنعمربنعبداللهالدكتورمعالي

الغابدحامدالدكتور

بيجوفيتشعزتعليالرئيصفخامة

العثيمينصالحبنمحمدالشيخفضيلة

الحقجادعليالحقالشئجادفضيلة

السميطحمودبنعبدالرحمند.

نميصمحمدلنعول!عداللهد

أمهـ1411199

فيك!

لغالداحامدد

م2991-،-2141

ديجوفيت!ته!عزتعلىالرئي!فحامة

لجنسية

باكستاني

هندي

إندونيسي

سعودي

سعودي

مصري

ماليزي

سعودي

أفغاني

إفريقىجنوب

فرنسي

نيجيري

فلبيني

مصري

سعودي

نيكستابا

سعودي

نيجري

بوسني

سعودي

مصري

كويتى

الفيميرصهالحلنمحمدالشحلفيلة

مأ499أهـ441



79العالميةف!صلالملكجائزة

الإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكبجائرالفائزونتابع

الاسمالسشة

محمدبنمحاضرالدكتورالدولةصاحبأمهـ/799أ714

ضيوفعبدوالرئيسفخامةأمهـ/899ا184

الجنسية

ليزيما

ليسنغا

بجائزةالفائزون

السنة

97هـ/أ993

58هـ/أ004

18هـ/أ104

28هـ/أ254

38هـ/أ354

48هـ/أ404

85أهـ/455

86/أهـ604

87/أهـ457

88/أهـ804

98/أهـ904

59أهـ/415

19أهـ/411

للدالعالميةفيصلالملك

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

الإسلاميةالدراسات

الإسلاميةسات

الاسم

سزكينفؤادد.

الأعظميمصطفىمحمدد.

صديقياللهنجاةمحمد).

عضيمةعبدالخالقمحمدالشيخ

الزرقاءمحمدأحمدمصطفىالأستاذ

سالمرشادمحمدد.

الدسوقيحسنأحمدفاروقد.

سليمانحل!محمدمصطفىد.

الدوريعبدالكريمعبدالعزيز

شاذليقطبمحمدالأستاذ

علىمحمديالجنمقدادد.

العليأحمدصالحأ.د.

شابراعبدالكريمعمرمحمدد.

الضريرالأمينمحمدالصديقأ.د.

)حجبت(

الجنسية

تركى

سعودي

هندي

مصري

سوري

سعودي

مصري

مصري

قىعرا

مصري

تركي

قيعرا

سعودي

فطاسود

الفريرالأمينمحمدالصدكأأ.د.

مأ099أهـ-041

عدالعزيزالساعاتيحسنأ.د.

مأ3!9أهـ413

الت!ميمحمدلمالقالسيدالشيخ

مأ49!أهـ-441

الؤفهساويعداللهيوسفد.

مأ!!4أهـ-441



العالمبةفيصلالملكجائزة89

العالميةفيملالملكبجائزةالفائزونتابع

السنة

مأ299هـ/أ214

م3991هـ/1341

مأ499هـ/أ414

مأأهـ/154599

مأأهـ/416699

مأأهـ/174799

مأأهـ/418899

الإسلاميةللدراسات

الاسم

)حجبت(

عبدالعزيزالساعاتيحسنأ.د.

التهامىمحمدسابقاسميدالشيخ

القرضاويعبداللهيوسفد.

)حجبت(

العمريأحمدضياءأكرمأ.د.

بيجزيدانعبدال!صيمأ.د.

الحلوجيالحقعبدعبدالستارأ.د.

حنيدبنمحموديحيىأ.د.

العربيالأدب

الجنسية

مصري

مصري

مصري

قيعرا

قيعرا

مصري

سعودي

للأالعالميةفيصلالملكبجائزةالفائزون

--الصنة

مأ979أهـ/993

مأ089أهـ/054

مأ819أهـ/104

مأ829هـ/2041

مأ839أهـ/304

مأ849أهـ/454

مأ859أهـ/504

مأ869أهـ/هـ64

مأ879أهـ/574

مأ889أهـ/804

مأ989أهـ/904

أم099أهـ/541

أم199أهـ/411

لعربىا-ب

----الاشم

عباسإحساند.

القطعبدالقادرد.

هارونمحمدعبدالسلامالأ!شاذ

اللأسدالدينناصرد.

ضيفعبدالسلامشوقيأحمدد.

شاكرمحمدمحمودالأستاذ

)حجبت(

الأثريبهجتمحمدالأمشاذ

مكىعلييوسفمحمود).

شريفةبنمحمدد.

الفحامكاملمحمدشاكرأ.د.

خليفعبدالقادريوسفأ.د.

حقيمح!دحقييحيىالأ!تاذ

نجيبمحمودأحمدالأستاذ

يوسفأحمديوسفعبدالتوابالأستاذ

الصقليالقادرعبدعليالأستاذ

فلسطنى

مصري

مصري

نيردأ

مصري

مصري

قيعرا

مصري

مغري

سوري

مصري

مصري

مصري

مصري

بيمغر



99العالميةفيصلالملكجائزة

تابع

12

13

14

16

17

18

عبدالرحمنمحمدعائثةأأ.د.لدويمصطمىمحمد2دأ.عدالقادأر9الصمليعلىأ.

العربيللأدباالعالميةفيصلالملكبجائزةالفائزون

الاسمالسنة

بدويمصطفىمحمدأ.د.أم299أهـ/4

عيادشكريعبدالفتاحأ.د

نجميوسفمحمدأ.د

أم399أهـ/4

أم499أهـ/4

أم599أهـ/4

أمأهـ/4699

أمأهـ/4799

أمأهـ/4899

الشاطئ()بنتعبدالرحمنعليعائشة(محمد).

القاضيعفيفودادد.

السكوتأحمدسيدحمديأ.د.

عليمحمدالأنوارأبومحمدأ.د.

الكزبريالحفارلطفيسلمىالأستاذة

الجاسرمحمدبنحمدالشيخ

)حجبت(

القاضيعم!وداد

م4911هـ-أ14

لجنسية

مصري

مصري

)فلسطنىلبناني

الأصل(

مصرية

مريكيةأ

مصري

مصري

سورية

سعودي

الطبفيالعالميةفيصلالملكبجائزةالفائزون

السنة

مأ829هـ/أ204

مأ839هـ/أ354

مأ849هـ/أ454

الاسم

مورلييفيدد.د.أ

بيترزوالاسأ.د.

فوردتران.سجوند.

الثالثجرينوفوليمد.

فيلدمايكلد.

الجنسية

بريطائ

نيبريطا

أمريكي

أمريكي

أمريكي



العالميةفيصلالملكجائزة001

الطبفيالعالميةفيصلالملكبجائزةالفائزونتابع

الاسم----السنة

بيزليبالمرروبرتأ.دأم859أهـ/ثا55

ريزيتوماريوأ.د.

بوتاتزوفرانكوجيانأ.د.أم869هـ/أ604

رينولدزألبرتأ.د.

أورشيليليو.د.أ

جونزرس!طباريأ.د.أم879هـ/أ704

راوكطديفسونحانتأ.د.أم889هـ/أ804

جريفزفرانسسملفنأ.د.

إدواردزجيفريرهـبرتأ.د.أم989هـ/أدا.9

ماستريونيليوجيأ.د.

كابرونأندريأ.د.أم099هـ/أ014

بترويرثإدواردأنتونيد.

)حجبت(أم199هـ/1141

مسيريأتيليوأ.د.أم299أهـ/412

مونتانييهلوكأ.د.أم399هـ/أ134

شيرمانكلود-جيند.

سنوسى-باريفرانسواز.د

ألدرسنفرنشوأجمد.أم499هـ/أ414

وليمسنرولرتد.

ونتربولقريقوريد.أم599أهـ/514

ديفزماركد.

ماكواهتاكد.

روبرتسونأندرزبنجتأ.د.أم699هـ/أ614

فيوجيواراتتسورو.د.أ

ماسترزلويسكولند.أ.أم799هـ/7141

رويثربايمماتراوجوتكونرادأ.د.

قومميلافرانسسجيمسأ.د.

جيرنلويسجونأ.د.أم899أهـ/184

بيرسلهاريروبرتأ.د.

"اا%

شيرمادكلود-حين.د

م3991هـ-أ314

يل!و!-باريرنسوالرا.د

مأ613هـ-أ314

ألدرسنفرشولمد.

لجنسية

مريكيأ

لييطاإ

لييطاإ

يسريسو

لطيطاإ

نيبريطا

مريكيةأ

نيبريطا

نيبريطا

مريكيأ

نسيفر

نيبريطا

ليإيطا

فرنسي

فرنسى

فرنسية

أمريكي

نيبريطا

نيبريطا

أمريكي

كندي

سويدي

نييابا

ليأسترا

فماألما

كندي

أمريكى

أمريكي

وليمسىروبرت.

م91اه!هـأ14



العلومفيالعالميةفيصلالملكبجائزةالفائزون

السنة

مأ839هـ/أ354

م8491هـ/أ404

مأ859هـ/ا504

مأ869هـ/أ654

مأ879هـ/أ754

مأ889هـ/أ804

مأ989هـ/ا904

مأ599هـ/أ014

مأ199أهـ/114

مأ299أهـ/214

مأ399اهـ/134

مأ499أهـ/414

مأ599أهـ/154

مأ699أهـ/614

أم799أهـ/417

أم899أهـ/418

العلوم

الاسم

بينججيرد.د

روهررهنريد.

بيردججونمايكل).

عطيةمايكلالسيرأ.د.

ميليديريكاردوأ.د.

شامبونبيير.د.أ

هنشو.ثيودور.د.أ

زويلحسنأحمدأ.د.

لوميوأرغلريمونأ.د.

كوتونألبرتفرانكأ.د.

السيدعمرومصطفىأ.د.

برينرسدنيد.

فالترهيربرتأ.د.

شوستيفنأ.د.

سوليفانبارنلدينيسد.

شاربلسباريد.

بلوبلجنترأ.د.

بلامريجينالدهيود.

روثمانواردإدجيمس.د.أ

وايمانكارلأ.د.

كورنلإريكأ.د.

وايلزجونأندروأ.د.

101العالميةفيصلالملكجائزة

الجنسية

أني

يسريسو

نييطابر

نييطابر

فييطابر

نسيفر

فطلماأ

الأصل()مصريأمريكي

كندي

أمريكي

الأصل()مصريأمريكي

نيبريطا

نيألما

أمريكي

أمريكى

أمريكي

أمريكي

نيبريطا

أمريكى

أمريكي

أمريكي

نيبريطا

بريرسدنىد.

م2991هـ-أ214

فالتربرتهر.د.أ

!!ام

شوأ.د.لتمن

-1391أهـ413

سولمانبارنلديي!د.

مأ499اهـ414



العالميةفيصلالملكجائزة2،1

العهد،وديالعزيزعبدبناللهعدالأميرالملكىالسموصاحب

يقدم،الوطمىالحرسورئيسالوزراءمجلسلرئيسالأولالائب

للدكتورأم399لعامالعلومفىالعالميةفيصلالملكجائزة

ضو.ستيفن

التانيالنائبعبدالعزيزبنسلطانالأميرالملكيالسموصاحب

يقدم،العاموالمفتشوالطيرانالدداعوزيرالورراء،مجلمىلرئيس

لفخامةأم799لعامالإسلامخدمةفىالعالميةفيصلاس!جائرة

ماليزيا.وزراءرئيسمحمدل!محاضرالدكتور

مأ899هـ-8141لعامفيصلالملكبجائزةالفائزون

!ولأ!

ضيوفبمدوالرئيسفخامة

الإسلامخدمة

بيرسلهاريروبرت.د.أ

الطب

جنيدبنمحموديحىأ.د.

الإسلاميةالدراسات

جيرنلويسجونأ.د.

الطب

الحلوجيعبدالحقعبدالستارأ.د.

الإسلاميةالدراسات

!طيم-

وايلزجونأندروأ.د.

العلوم



301نعومجابو،

جابر،الصباحنظر:.الصباحالأحمدجابر

الأحمد.

جابر.،الأفدحابنانظر:.الأفلحبنجابر

هـ،721؟-02ا؟-.)30حيانبنجابر

عربيكيميائى.الأزديحيانبنجابرموسىأبوم(.581

حيثكبير،تأثيرذاتكتبهتعد.خراسانفيبطوسولد

أوروبا،إلىنقلتالتي،المعارففيالمؤلفاتأولىاعتبرت

والكبريت،الزئبقعنصريمنالمعادنتحضيرنظريةمثل

الكتبهذهوظلت.المعدليةالحوامضلتحضيرووصفه

.عديدةلأجيالكيميائيةنصوصا

أوروباعلىواضحاظ!حيانبنجابرتأثيرأنكما

،الميلاديعشرا!امناالقرنحتىالوسطىالقرونفي

،الغربفيالكيمياءعله،ءمنوغيرهلافوازيهظهرعندما

الأمفعلتكمافقطالنظريةالاراءعندجابريقفولم

وربطالتجاربوأبرصىالختبردخلوإنما،القديمة

عليهابنىالتىالأسسوهرا،علميةأسسعلىالملاحظات

الميادينمنغيرهوفيالميدانهذافيمنجزاتهالحديثالعلم

.الأخرىالعلمية

خالفأنهغير،أ\قدموناخلفهماحيانبنجابردرس

ابلىيد.العلميبمنهجهالقديمةالنظريات

تصدرتحيث،بالمنهإكجريبيحيانبنجابربشر

شرطاالعلميةإشجارباوجعل،العلميمنهجهالتجربة

الحق.للعالمأساسيا

العربمنالكتابأ!صأقرهاالتىمؤلفاتهومن

كتاب)مخطوط(؟ال!بيرالخواصكتاب،والمستشرقين

مائةإلىبالإضافة.الرخمةكتاب)مخطوط(؟الخواص

.فارسببلادطوسؤئيحيانابنتوفي.كتاباعشرواثني

)الكيمياء(.والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

الشعثاء،أبوانظر:الشعثاء.أبوزيدبنجابر

زيد.بنجابر

كاتب(.ام-)!!39عابدمحمد،الجابري

الفكريالتراثفيبدراساتهاشتهرمغربيومفكر

.المعاصرةالعربية4الثقافيالقضايابعضوفيالإسلامى

كليةفيالفلسفةفىالعلإادراستهالجابريأكمل

،الرباطالمغربيةبالعاصمةالخامسمحمدبجامعةالاداب

عامالفلسفةفياحليااالدراساتدبلومعلىحاصلا

.أم079عامالفلسفةفىالدولةودكتوراهام،679

العربيوالفكرإفلسفةاأستاذمنصبحالياويشغل

الخامس.محدبجامعةالادابكليةفيالإسلامي

العربيالفكرفيمميزةعربيةمكانةالجابريحقق

الواسع،التأثيروذاتالكثيرةكتبهخلالمنالمعاصر

فيخلدونيةنظريةمعالم:والدولةالعصبيةومنها:

فلسفةإلىمدخلام(،719)الإسلاميالعربيالتاريخ

قراءات:والتراثنحنام(،)769)جزءان(العلوم

العربيالخطابام(؟089)الفلسفىتراثنافيمعاصرة

الأول)الجزءالعربيالعقلتكوينأم(،)829المعاصر

العقلبنيةام(؟)829"لم(العربيالعقل"نقدسلسلةمن

الثقافةفيالمعرفةلنظمنقديةتحليليةدراسة:العربي

العقلام(بم)869لمالعربيالعقل"نقدمن2)جالعربية

"(العربيالعقلنقد"من3)جالعربيالس!ياسي

ام(.099)

والفكريةالمنهجيةالمعطياتمنعددعلىالجابرياتكأ

جديدةقراءةصياغةفيوالماركسيةكالبنيويةالأوروبية

تلكمكوناتمحللا،والمعاصرةالقديمةالعربيةللثقافة

أهميةومؤكداتشكلها،فيالمتحكمةالمعرفيةوالبنىالثقافة

لدىخاصة،العربيالتراثفيالفلسفيالعقلانيالتراث

حسب،تاسمستالعربيةالثقافةإنالجابرييقولرشد.ابن

نظمعلىام()199والحداثةالتراثكتابفيتعبيره

ونظام،الأصلعربيلغويمعرفينظام:ثلاثةمعرفية

معرفيونظام،الأصلهرمسيفارسىغنوصىمعرفى

الأصل.يونانيعقلاني

وتصدىواسعانقاشاالجابريأطروحاتأثارت

الكاتبمثلالعربالكتاببعضعليهاالردأولمحاورتها

حسنالمصريالفلسفةوأستاذطرابيشيجورجالسوري

المغربيوالمفكرالعالمأمينمحمودالمصريوالناقدحنفي

مختلفة.فعلردودتثيروماتزال،عبدالرحمنطه

الإسلامية.الفلسفةأيضا:ان!

ومبتكرنحاتام(.-779ا98)0لعوم!جالو،

والبلاستيك،،المعادنمنتصاميمابتكرالمولد،روسي

فىوالدقةالوضوحيوحي.المعدنيةوالأسلاكوالزجاج

مشوارهبدايةفىجابوحاول.وحسابيةعلميةبافكارعمله

.العمارةوفن،والنحت،الرسمبينالفرقيحللأن،المهنى

النحتصناعةفي،والزمن،الفراغيدمجأنحاولكما

المحركاتبوساطةأوجدهاوحركة،شفافةموادمستخدما

الشفافة،الأسطحالأخيرةأعمالهفياستخدم.الك!بائية

.والفراغالوزنوانعدامبالحركةليوحيوالمتداخلة،والمحنية

النحاتوأخوهبروسيابرايانسك،فيجابوولد

فياستقرحتىأوروبافيجابوعملبيفسنر.أنطونيو

رساماأيضاوكان.أم469عامفيالمتحدةالولايات

ومعماريا.ومصممأ
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نىولدمهندسام(.ا-009979)دنيسجابور،

لعملطريقةوهى.الثلاثةالأبعادطريقةاخترعالمجر،

للفيزياءأم719عامنوبلجائزةنالالأبعاد.ثلاثيةالصور

التجسيمى.التصويرأنظر:هذا.اختراعهعن

عنبقصصأبوهفيهأثر.بودابستفىجابورولد

فيجابورتخرج.آخرينومخترعين،أديصونتوماس

درجةعلىحصلكما،ام429عامببرلينالفنيةالكلية

.أم279عامهناكمنالكهرباءهندسةفيالدكتوراه

زمامالنازيونأخذأنبعد،ام339عامألمانياجابورغادر

مواطناوأصبح،م4391عامإنجلتراإلىوصل.الحكم

براءة001منأكثرجابورتسلم.أم469عامبريطانيا

ام(.)729الراشدالمجتمعروايةكتب.اصاع

عدديبلغمدنها.وكبرىبتسواناعاصمةلورو!ب

منولمزيدالبلاد.جنوبىتقع.نسمة69).00سكانها

عليهايطلقكانبتسوانا.انظر:موقعها،حولالمعلومات

بني،التخطجطرائعةمدينةوجابورونجابرونز.السابقفى

تزخر.أم669فىبتسواناعاصمةصارتبعدمامعظمها

أيضاوبهاالحديثةوالمساكنالحكوميةبالمبانيالمدينة

وكليةبتسواناوجامعةالفنونوصالةالوطنىالمتحف

.العامالقطاعفىجابورونسكانمعظميعمل.الزراعة

الحديدية.للسككومحطةمطاروبالمدينة

عشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتفيجابورونأنشئت

وقد.عاصمةاتخذتأنإلىصغيرةقريةوظلت،الميلادي

بها.الوطنيةالحكومةوجودبفضلسريعاالمدينةنمت

الساحلعدىيقعبالغاباتغنيصغيربلدالجايون

القارةلهذهالغربىالنتوءأسفل،الإفريقيةللقارةالغربي

العاصمةليبرفيلمدينةتقعكما.الأطلسيالمحيطداخل

غينيا.خليجعلىالاستواءخطمنالشمالإلى

ومشهورةالطبيعيةبالثرواتغنيةدولةوالجابون

أغنىمنكذلكوهى.الجودةالعاليةللأخشابلمحانتاجها

والمنجنيز.الحديدمخزونفىالعالمدول

فيويعيشون.الزراعةفيالجابونأهالىمعظمويعمل

ضفافعلىأوالساحلطولعلىتنتشرصغيرةقرى

البلاد،داخللامبارينىمدينةعنالعالموعرفالأنهار.

الطبيبالموسيقىوهوشفايتزر.ألبرترأسمسقطأنها

مستشفىبنىالذيالتنصيريةالحملاتفيوالمنصر

منبالقربالجذامبمرضالمصابينللمنبوذينومستوطنة

.ألبرتشفايتزر،أنظر:.المدينةتلك

مستعمرة،العشرينالقرنبداياتمنذالجابونكانت

إلىوتحولتاستقلالها،علىحصلتأنإلىفرنسية

بونلجاا

محميةأووطيمتلره!

طرش-

وطسةعا!أ!

ال!حرسطح!سنوىثوقالارنعاعهـ

الدوليهالحدودفيمرحعاليستالحريطةهذه

اللغةهيوالفرنسية.ام069عاممستقلةجمهورية

الجابونمدنأكبرمنليبرفيلومدينةالبلاد.فىالرسمية

نسمة.ألف035نحوسكانهاتعدادويبلغ

لمدةالرئيسوينتخب،جمهوريةالجابون.الحكمنظام

الوزراءمجلسأعضاءبتعيينويقوم،سنواتخمس

وهو،الوطنيالمجلسويتألف.الحكمإدارةفيللمساعدة

ينتخبهمعضوا021منالبلاد،فيالتشريعيةالهيئة

يحلأنفيالحقوللرئيس.سنواتخمسلفترة،الشعب

81إلىتصللفترةبمفردهالبلادويحكمالوطنيالمجلس

شهرا.

القرىفيالجابونفيالناسمعظميعيع!.السكان

ضفافعلىأو،الساحليالشريططولعلىتقعالتي

فىالواقعةالكثيفةغيرالغاباتمناطقفىأوالانهار،

المحيطةالغاباتبتنطفالناسهؤلاءويقومالبلاد.شمالي

المنيهوتيزرعونكمافيها،الموزأشجاروزرع،بقراهم

محاصيلهممنتعتبرالتيالحلوةوالبطاطا)الكسافا(

منالعديدأيضئاالجابونأهالىويزرع.الرئيسيةالغذأئية

يربىو.والأناناسوالبرتقالالمانجومثل،الأخرىالمحاصيل
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يزاولكما،اللحوبمعلىللحصولالماشيةالقرويينبعض

وصيدالانهار،منالأسهاكصيدمهنةمنهماخرعدد

،.الغابالتفيالموجودةالبريةالحيوانات

قبيلةوتعتبر.العرقيةالمجموعاتمنعديدالجابونفي

الشماليالجزءفيوذسكن،العرقيةالمجموعاتأهممنالفا!

وكذلكالاخرىالعرقيةالمجموعاتتخشاهمالبلاد.من

معظميشغلون.وهمنشرس!محاربونلأنهم،الأوروبيون

مجموعةفهيأميينىمجموعةأما.الحكوميةالمناصب

تربطهمالذينالإفريقيينمنوتتشكل،مهمةأنهاإلا،صغيرة

الساحلي.الشريطاعلولعلىيعيشونوهم.القرابةصلات

البعثاتومعالأوروبيينالتجارمعتعاملمنأولوكانوا

ميدانفىالعملميزةاكسبهمالذيالأمر،التنصيرية

منصغيرةمجموعاتأيض،وهناكمبكر.وقتمنذالتجارة

جنوبيفيالواقعةال!!ثيفةالغاباتمناطقفيتعيشالأقزام

باصطادويقومون،السكانبقيةعنمعزولونوهمالبلاد،

الغذاء.علىللحصول،الحيوانات

،بيوتفيالجابونمنالطقمعظمفىالأهالييسكن

بالطين،المكسوةالأثجارغصونمنجدرانهابنيت

حصروتغطيالأشكلشابنسيجمنسقوفهاوصنعت

علىوتتدلى،البيوتهذهنوافذالقصبمنمصنوعة

أصبحتالمنازلهذهأس!فمعظمولكنمداخلها.أبواب

الجابونفىالعائلاتتحاول.المموجالمعدنمنتصنع

لبناءيكفىالمالمنكلجلغلتجميع،النفقاتفيالاقتصاد

أماكنالقرىمعظماسويوجد.بالإسمنتمبنيةمنازل

القريةرجالكبارفيهايجتمعحيث،الاجتماعاتلعقد

شؤونها.لمناقشة

الذين)وخصوصااونالجاأهاليمنعديديعتنق

نسبةوتبلغالنصرانيةالدياق(الكبيرةالمدنفييعيشون

موجزةحقائق

ليبرفيل.:صمةلعاا

الفرنسية.:الرسميةاللغة

كم.008الساحلالطالخط20كم766.762:اللساحة

السكانعددبلغأم،699عامتقديراتحمسب:السكانتعداد

2"أكملكلأشحاص4ال!افةمستوى.نسمة00015.1.1

/456448أم169تعدادحضر.%05،ريف5./،التوزيع

نسمة.ألأ/00792"م1002عامتقديرات

.اليام،البن،المنيهوتال!اكاو،الموز،:الزراعة:الرئيسيةا!لنتجات

خام،الذهب:التعدين.مىوالأوكيوالماهوجيخشب:الغابات

اليورأنيوم.،لنفطاالممجنيز،،لحديدا

.لسلاما:لوطنيالنشيدا

.أزرقأصفر،أخضر،،أفقيةأشرطةثلاثة:لعلما

النقود.انظر:،الصغرىالوحدةلمعر!ة.الفرنك:العملة

تقليدية.إفريقيةدياناتالباقونويعتنق.%44المسلمين

الرقصدوراوحلقاتالموسيقىتؤديأخرىناحيةومن

الدينية.احتفالاتهمفيرئيسيا

من%09حوالىهناكالابتدائيةالمدارسيرتاد

المدارسيرتادونالذينالطلابعددأنكما،الأطفال

يستطعونالذينعددويبلغ.سريعبشكليزدادالثانوية

بدايةومنذتقريبا.السكانتعدادثلثيوالقراءةالكتابة

تديرهاالتيالمدارسعددازدادالعشرينالقرنخمسينيات

مدينةفىوتوجد.ملحوظبشكلوالحكومةالكناش

مدينةفيزراعيةمدرسةتوجدكما،فنيةمدرسةليبرفيل

أويم.

وتغطهاالاستواء،خطعلىالجابونتقع.السطح

التىالشواطئمنالعديدتنتشركما،الكثيفةالغابات

البركتنتشرو،النخيلأشجارجوانبهاعلىتصطف

طولهيبلغالذيالساحليالشريطعلىوالمستنقعات

تأخذالأرضأننجدالداخلنحوتوغلناماوإذا.كم008

،الجيالوسفوحالمتلاصقةالتلالنحوالتدريجيالارتفاعفي

مثظموتقع.أوجوينهريشكلهاالتيالوديانتخترقهاالتى

الجابونيعتبرمناخ.أوجوينهرحوضفىالجابونأراضي

كافةفىالغزيرةالأمطارتهطل،كماالعامطوالرطباحارا

الشمدالي.الساحلطولعليخاصوبشكلالبلاد،أرجاء

مهدلأما،سم052الامطارلسقوطالسنويالمعدلويبلغ

.م62حواليإلىفيمحلالحرارةدرجة

الطيعيةالثرواتناحيةمنالجابونتعتبرالاقتصاد.

مصدراالغاباتوتشكل،الإفريقيةالدولأغنىمنواحدة

عاليةالأخشابمنهايستخرجحيث؟للثروةرئيسيا

صناعةفيالأكوميأشجارأخشابوتستخدم.الجودة

مغراة.رقيقةطبقاتمنمصنوعخشبوهوالأبلكاش

الأسودالأبنوسخشبغاباتهامنأيضاالجابونوتنتج

إلىضارببنيصلب)خشبالماهوجنيوخشب

صادراتفىالرئيسيةالمادةالخشبيةالثروةوتعتبر(.الحمرة

الشماليةالمناطقفيالمزارعينمنالعديدويقوم.الجابون

مثل،المعادنأنكما.والبنالكاكاوبزراعةالخصبةالغربية

أهميةتكتسب،والنفطواليورانيوموالمغنسيومالحديد

الجابونأنبالذكروالجدير.الجابونصادراتفيمتزايدة

)الأوبك(.للنفطالمصدرةالدولمنظمةفيعضو

فيمتدنياالجابونسكانلمعظمالمعيشيالمستوىكان

لمماعدتالعشرينالقرنمنتصفمنذلكن،الماضي

فيللجابونالمعدنيةالمواردعلىطرأتالتىالتحسينات

عملفرصإيجادطريقعنوذلك،المعيشةمستوياترفع

أرجاءنطاقعلىالاجتماعيةالخدماتمظلةونشر،جديدة

كافة.البلاد
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أوجوي.لهرع!تقعوهي،الحذامممرضللمصاب!!ألرتبناهاالتىالمستوطةتدوكماالصورةفىيبدوشفايتزرألبرتمستشفى

.الجابونفىالنقلوسائلأهممنواحدأوجويونهر

فتربط،العشرينالقرنبدايةفيأنشئتالتىالطرقأما

خطإنشاءتموقد.ببعضبعضهاالبلادأجزاءمختلف

فىجابونترانسباسمالمعروف،الجابونحديدسكة

حتىبهالعملواستمر،العشرينالقرنمنالسبعينيات

أوندوميناءيربطوهو.العشرينالقرنمنالثمانينيات

استخراجأعمالفيالحديديالخطهذاويساعد.بالداخل

النائية.المناطقفيالموجودةالمعادنمناجممخزونثروات

الواقعةالنائيةالمناطقسكانعلىالحاضرالوقتفيويت!ن

يصدرواأن،الغربىالجنوبوفىوالضرقالشمالفى

والكونغو.الكاميرونعبرإنتاجهم

الأوروبيينأولالبرتغاليونالبحارة.كانتاريخيةنبذة

فىشواطئهاعلىحطواحيث،الجابونإلىوصلواالذين

مجالفىوعملوا،الميلاديعشرالخامسالقرنسبعينيات

أسسنين.امنلمئاتأوميينىأهالىمعالرقيقتجارة

وبحريةتجاريةقاعدةالفرنسيونأنشأم9831عاموفى

وصلتكما،ليبرفيللمدينةالحالىالموقعمنبالقرب

وفيفيها.المدارسوفتحتالجابونإلىالتنصيريةالحملات

الرقيق،منمجموعةالقاعدةهذهإلىوصلتأم984عام

فىوامشقروا،سراحهمأطلقتقدفرنسيةسفينةكانت

يأليرفيلباسمآنذاكتعرفكانتالتىالقاعدةتلك

نهرفىبعدفيماالفرنسيونالمكتشفونأبحر.الحرةالمدينة

حولالخشبتجارةتطورتثمالبلاد،داخلباتجاهأوجوي

مصبه.وعندالنهرهذامنالغربيةالمناطق

عاصمةليبرفيلمدينةأصبحتأم،883عاموفى

تحولتأم019عاموفى.الفرنسيةالجابونمستعمرة

لإفريقياالفيدراليللاتحادخاضعةمناطقإلىالجابون

علىالفرنسيةالشركاتاستولت.الفرنسيةالاستوائية

علىالتامةالسيطرةلهاوأصبحت،الأراضيمنالعديد

منمنتجاتهاعلىوكذلك،للجابونالخارجيةالتجارة

البلاداقتصادمنالكبيرالجزءولايزال.الغاباتثروات

الفرنسية.يخضئللشركات

بدأتام(-459أ)939الثانيةالعالميةالحرببعد

حصلتأم579عامففى،الاستقلالنحوتتحركالجابون

الذيالتشريعىالمجلساختاركما،داخلىذاتىحكمعلى

أغسطس71وفيالوزراء.لمجلسأعضاءالاهاليانتخبه

وأصبح،التاماستقلالهاعلىالجابونحصلتأم069عام

الحكومةرئيسمنصبشغلأنبعدللبلاد،رئيسامباليون

.ام579عاممنذ

التجمعمجلسمباليونحلأم649عامينايروفى

شمهرمضىبعدتمكنواالجيشمنالثوارأنإلا،الوطني

بحكومته،للإطاحةمنهممحاولةفيمبااعتقالمنواحد

منوتمكنتمبا،لنجدةهبتالفرنسيةالقواتأنغير

عاموفي.السلطةإلىوإعادته،ألانتفاضةتللثعلىالقضاء

العامنفسفيتوفيأنهإلامبا،انتخابأعيدأم679

انتخبحيثبونغو،ألبرتبرناردنائبهالرئاسةفىوخلفه

بعداسمهغيروقدام،739عامفيللبلادرئيعمئاالأخير

انتخابتكرربونغو.عمرالحاجليصبحالإسلاماعتناقه
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م6891،م9791الأ!صامفيللبلادرئيسابونغو

الحزبيةالتعدديةظلفيعامةانتخاباتوأجريت.أم099

للأحزابسمحقدءانحيث،أم399عامأواخرفى

الرئيسفيهافازأم،099عاممنذنشاطهابمزاولةالسياسية

من51%بأغلبيةاب،بونيالديمقراطيالحزبزعيمبونغو

.مرةلأولالمعارضة"نمرشحينواجهأنبعد،الأصوات

ليبرفيل.:أيفخاانظر

التعريفةبموالتجارةللتعرفةالعامةالاتفاقيةانظر:.الجات

(.الحديثةالتعريفة)سياساتالجمرقي

عليه!الحصوليتملبنيعصيريرشا-الجاظ

ويستخدم،الماليزيةبر،تاالبالاكيومأشجارمنرئيسية

أوعيةلصناعةأيضايست!خمدمكماالكهرباء.لأسلاكعازلأ

الجراحة،فيالمستخدمةوالضمادات،الأحماضحفظ

،الآلاتوسيور،الأحذيةوأرضيات،المعادنصبوقوالب

المؤقتة.الأسنانوحشوات

لحاءبقطعالعماليقومبرشا-الجاتاعلىوللحصول

ببطءينسابعندماأكوأبفيالعصيرويأخذونالشجرة

العصيرويبرد.سفتوحةغلاياتفييغلىثم.الخارجإلى

الأبيضبينلونهايتةطوتكتلفىويقطعيجمدحتى

الممكنمنأنهدرجةإلر،طريوهو.الداكنوالرمادي

يمكنولا.يسخنعندماويتمدد.بسهولةينكسرولابعجه

دونطويلةلفتراتال!صاءأوللضوءبرشا-الجاتاتعريض

هشة.وتصبحتتأكسدفإنهاوإلامثبتةمادةإضافة

اللبنية.العصارةأيضا:انظر

فىصناعيمائيمسطحجاتنبحيرة.لحيرة!جاتن،

جاتنبحيرةانشئتالبحر.سطحعنم26ارتفاععلىبنما

بنما.برزخعلىشاجريزنهرعلىسدبإقامةأم219عام

القناةحافةعلىجاتنأهوصةعبرجاتنبحيرةبنماقناةتقطع

ويفصلها2،كم423مسا.حتهماجاتنبحيرةتغطي.الغربية

شاطئولها.ضيقيابسشريطشمالأالكاريبيالبحرعن

مجرىمنجزءأمياههاتشك!!جزرعدةعلىيحتويمتعرج

سدويكون.الأهوسةتش!يلفييستخدمكمابنما،قناة

جاتن.أبحيرأم35ارتفاعهيبلغالذيجاتن

راورؤفيممجموعةاباثيصقي.!كيةالجاقي،

القيثارةكوكبةبينتقعالشمالىالكرةنصففيتقع

رؤشهاويمكن،هرقلاوالراقصأيضاوتسمى،والإكليل

رأستميزالتيالحمراءالنج!،وتقع.الصيففىبوضوح

انظر:.نجمتانالحقيقةفيوهى.الجنوباتجاهفيالجاثى

مئاتأكبر،هائلنجمالأحمرالنجم.الثنائيةالنجمة

للجاثي،الغربيالشماليالجانبوفي.الشمسمنالمرات

نجم،0003001منأكثربهاعنقوديةمجموعةتظهر

منأكثرإلىالضوءيحتاجبحيثالبعدسحيقةوهي

فيوحتى.الأرضإلىللوصولضوئيةسنة00003

.المجردةبالعينالعنقوديرىيكادلاالجيدةالظروف

شعاظم،الجافطمجموعةفينجثمبدأام،349عامفي

النجممنأكثرسطوعهبداحتىشدةفزاد.ضياؤه

المستعراتوظهرتالمستعر.النجمهذايسمى.الشمالي

أنهاإلا،القرنهذاأثناءفيأخرىنجومجموعاتفي

لرؤيتها.تلسكوباستخدامويلزمجميعها،خفتت

الكريمالقرانسرمنالجما!ةسورة.سورة،الجاقي

.والأربعونالحأمسةالشريفالمصحففيترتجبها.المكية

منالجاثيةتسميتهاجاءت.آيةوثلاثونسبعآياتهاعدد

كتابهاإلىتدعىأمةكلجاثيةأمةكلوترى):تعالىقوله

السورةوفي.28:الجاثية!تعملونكنتمماتجزوناليوم

تجثوحيث،الحسابيومالناسيلقاهاالتيللأهوالتصوير

ويغشى،الحسابانتظارفيالركبعلىالفزعمنالخلائق

الرابعةالايةوفيها.البالعلىيخومالاالأهوالمنالناس

مدنية.عشرة

إطارهافيالإسلاميةالعقيدةتناولتالجاثيةوسورة

والإيمانووحدانيته،تعالىباللهالإيمانفيممثلاالواشع،

والبعثبالآخرةوايلإيمانعدط،محمدونبوةبالقرآن

والبراهينالأدلةإقامةالسورةمحوريكونويكادوالجزاء،

العالمين.رباللهوحدانيةعلى

هوإذ،ومصدرهالقرآنعنبالحديثالسورةابتدأت

أنزلالذي،خلقهفيالحكيم،ملكهفيالعزيزاللهكلام

المنبثةالكونيةالاياتذكرتثم.بعبادهرحمةالمجيدكتابه

وفي،اياتالبديعةالسمواتففى.الفسيحالعالمهذافي

الأنعاموسائرالبشرخلقوفى،آياتالفسيحةالارض

،بالقرآنالمكذبينعنتحدثتثم.آياتوالخلوقات

اللهنعمعنالسورةوتحدثت.الأليمبالعذابوأنذرتهم

أسبغهاالتيالائهفيويتفكروا،ليشكروهعبادهعلىالجليلة

بأنواعإسرائيللبنياللهإكرامعنالسورةوتحدثت.عليهم

بالجحودوالإحسانالفضلذلكومقابلتهم،التكريم

الرسلدعوةمنالمجرمينالطغاةموقفوذكرت،والعصيان

إجرامهم،وهو،المشركينضلالسبببينتثم.الكرام

الجزاءبذكرالسورةوختمتمعبودا.إلهاالهوىواتخاذهم

فريقين:إلىالإنسانيةتنقسمحيث،الدينيومالعاد!

السعير.وأصحاب،الجنةأصحاب

القرآنايات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره



ألكسيفبتشيوريجاجارلن،801

-1)349ألكسيفيتشيوريجاجاربن،

)سابقا(،السوفيتيةالجويةالقواتفىطيارام(.689

حولجاجاريندارالفضاء.فىيحلقإنسانأولوكان

بصرعةام،619عامأبريلشهرمن12فىالأرض

لحظةمنرحلتهاستمرت.كماساعة0047.2تتجاوز

بقيت،دقيقةوأربعينوثمانياساعةالهبوطإلىالإطلاق

وفى.دقيقة1.98المدارفىأفوستوكالفضائيةسفينته

عنكم327ارتفاععلىجاجارينكان،نقطةأعلى

حادثفيتوفي.الأرض

.م6891عامطائرةتحطم

2-!.ببالقربجاجارينولد

تبلاغري،جزهاتسكمن

غ،كاص2بمدارسالتحقموسكو.

!ص،والفنىالمهنيالتدريب

ع3فيتدريبمركزفىوتخرج

-ى-؟في1ىالسوفييتالعسكريينالطلبة

الجوية.للقواتالتابع

رينببيرري.لفف!اءائدرا:يضاأنظرا

بيوريفىوثنيومعبود،هنديلمعبداسمتظبب

أصلذاتجاجطناثوكلمةالهند.فىأوريسابولاية

الهندملكأكملوقد.العالمسيدوتعنى،سنسكريتي

الثانيالقرنفىالمكانذلكبناءكولاجانجاأنانتافارمان

أحمروفمبشع،أسودوجهالخشبيوللإله.الميلاديعشر

الكريمة.الأحجارمنوعيون،الدمبلون

وأختهبلاراماأخيهبينعرشعلىالوثنويستقر

فيمنفصلةسيارةعلىمنهماواحدكلويوضعسوبهدرا.

ويبلغ.الطرقاتبهمايجوبونحيثالاحتفالاتأيام

هذهوتدوسإطارا.61ولهاأم4جاجاناثسيارةارتفاع

ويعتقد.المبالينغيرالزوار-الأحيانبعضفى-السيارات

أمامبأنفسهميرمونالأتباعهؤلاءأنالناسبعض

نأ-الان-معلوماأصبحولكن.متعمدةبصورةالسيارات

الهندولر.لدىمقدسغيرأمرايعتبرالمعبدداخلالموت

م(.868-767هـ،552هـ-اء.)الجاحظ

ولاء.الفقيميالكنانىمحبوببنبحربنعمروأبوعثمان

ثقافة.وأوسعهمالهجرررنوالثالثالثانىالقرنينأدباءأشهر

بيتفىالبصرةفىولد.عينيهلجحوظبالجاحظلقب

نشأ.أمهتربيتهعلىفقامتصغير،وهوأبوهوماتفقير،

والسمكالخبزبيعامتهانإلىدفعهعوزهلكن.للعلمميالأ

يبيت،الوراقيندكاكينواكتراءنهارابالبصرةسيحانبنهر

إلىواختلفالمسجديين،وخالط.والقراءةللنظرليلافيها

والنحاةوالشعراءوالأدباءالعلماءعنوتلقى،الكتاتيب

.والأدبالعلمواللغويينوالرواة

درسهوتابع،الخلافةعاصمةبغدادإلىالبصرةتركثم

عبيدةأبيعناللغةفأخذالعلماء،أعلاممجالمم!فىهناك

والمنطق،الأنصاريزيدوأبيوالأخفعقوالأصمعى

.النظامعنوالكلام

رأح،الكتابةعلىالقدرةنفسهمنأنسأنوبعد

كتاباتهونشرالأدبأبواببعضفىفكتب،قلمهيروض

كالمتلهوالمعاصرينالسابقينالكتابأعلامإلىمنسوبة

لهذهالناستقبلفىووجد.هارونبنوسهلالمقفع

امتلاكهعلىعلامةالكتابأولئكإلىالمنسوبةالكتب

مؤلفها.أنهمعلناورسائلهكتبهينشرفأصبح،الكتابةناصية

ضأهالإمطمت،فىكتابالمبكرةالكتبتلكمنوكان

لكنه،الرسائللديوانرئيساونصبهفاستدعاه،المأمون

فأعفي.أيامثلاثةبعدهذاعملهمناستعفى

محمد،المعتصموزيرالجاحظلازمالمأمونوفاةوبعد

عنينفقالبالرضىكنفهفىفعالق.الزياتعبدالملكابن

إلىفرحلشاء.إنويرحل،التأليفإلىوينصرف،سعة

وأنطاكية.دمشق

آلافمنيتكونحشدامحترقاالعجلاتع!يتحركالجاجاناث

الهند.فيبيوريبمديمةالمهرجالاتأحدأثناءلأتباع
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بجميعملمافكان،والأدبالعلمبينالجاحظجمع

وتفسيركلاموعلموأضماروشعرلغةمنعصرهمعارف

رأسكانبلمعتزليا،متكلماكاتئاكانوقد،وطبيعة

ناقداوكان،إليهنسبةبالجاحلإ"عرفتالمعتزلةمنطائفة

وتعدكتبه.وفئاتهو،!بقاتهمجتمعهبخفاياعارفااجتماعيا

جوانبمعرفةفىعليههاالاعتماديمكنوثائقورسائله

.عصرهفيالمجتمع

وملاحظتهالواسعةمعروتههذاكلفيزادهوكان

العلمية،المنهجيةمنيقر)4مماأحيانا،والتجربةالفاحصة

وبفضوله،اليقينإلىالطررقبوصفهبالشكاشتهرفقد

لفروضه.وبتجربته،المعرفط

مع،واستطراداتهعباراتهوقصربإيقاعيتهأسلوبهعرف

عصرهفيالقبحأاشكالكلمنسخرت،ساخرةروح

مدحمنمكنتهبيانيةمقدرةوأوتيمعنويا.أوكانحسيا

وذمه.الشيء

الدرسمؤس!أنهبيةالعمالبلاغةمؤرخوويرى

مصطلحاته.منوأرساهموضوعاتهمنعالجهبما،البلاغي

ومن.والرسائلالكتبمر،ضخمةمكتبةالجاحظتركوقد

البخلاء.،،التبيينالبيان،الحيوانكتاب:كتبهأهم

شريحةفيهاانتقدأضىاالكتبأحدالبخلاء.كتاب

وماتنطويوتصوراتهمالبخلا؟فيهفصور،مجتمعهمن

القصصمنواتخذ.بسلوكهـملاذعةسخريةمنعليه

بالبخلاءمتهكما،الثتابهذافيومميلةالأخباروصناعة

ممثلابواقعيتهاتوهممعالمالقصصلهذهووفر.وبفلسفاتهم

واقعية،لشخصياتأسما!وتحديدالإسنادأشكالفي

،عصرهفيمعروفةكازتوطوائفوقرىمدنواسماء

شخصياته.حوارفىالمحكيةاللغةاستعمالإلىبالإضافة

بحيثالكثرةمنئلالرسصطهذه.الجاحظرسائل

فيهايظهرلكن،ءتعددةوموضوعاتهاحصرها،يصعب

فىمهمشةبفئاتاهتحاممنالبخلاءكتابفيماظهر

حيلالنهار،لصوص!المثل،الرسميةالتاريخكتب

والعميانوالعرجانوالبر،مححان،القيانورلمسائل،الليلسراق

.والترك،الصبيانومعلمى

باباالنثرفيفتحتفقدوالدويرالتربيعرسالتهوأما

والحظوةالشهرةمنونالش،،الأدبيةبالرسائلعرف

ام.المصهذافىوحدهاتسبعماجعلها

والتبيين.البيان،كتاب،الحيوان:أيضاانظر

أهـ،417ا-)336الحوجادعلىالحقجاد

هـ،ا304عاممنذبمصر3الأزهرشيخأم(.-699أ179

نشاطوصاحب،الدعوةعلماءمنوفقيهعالم،ام829

.الإسلامخدمةفىكبير

فيوتخرجالدقهليةمحافظةفيالحقجادالشيخولد

وصلحتىالشرعيةبالمحاكمقاضياوعملالأزهر،جامعة

منالسبعينياتبدايةفيقضائيومفتعشمحكمةرئيسإلى

سنةالعربيةمصرلجمهوريةمفتئاعين.العشرينالقرن

سنةالأوقافوزيرمنصبتولىثمام789هـ،ا893

نفسه.العامفىالأزهرمشيخةثمأم829أهـ،304

هيئاتفىعضوالحقجادعليالحقجادوالشيخ

بمجبمعضوفهووخارجها،مصرفيكثيرةوعلميةدينية

ورئيسللمساجدالأعلىوالمجلسالإسلاميةالبحوث

وعضو()القاهرةوالإغاثةللدعوةالعالميالإسلاميالمجلس

مثل.الإسلاملخدمةفيصلالملكجائزةفىالتحكيملجنة

العربيةالدولمنالعديدزاركماعديدةمؤتمراتفى.مصر

للأزهرمشيختهفترةوفي،العربيةغيرالإسلاميةوالدول

والأقلياتالجالياتوبينمصربينالصلاتتوثقت

الأقلياتتلكبدعمايلأزهروقام،عديدةدولفياللإسلامية

له،الأجنبيالاعتداءمنالمتضررةالشعوببعضوبمساعدة

الأوقافوزارةطبعتهاالإسلاميةالفتاوىفيمجلدات

الإسلاميةالقضايابعضفيجادةاراءوله،المصرية

.المعاصرة

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.ام599هـ،أ41ء

دفعتإجراءجادسدنصفقة.صمقةجادسدن،

ملايينعشرةمبلغالأمريكيةالمتحدةالولاياتبموجبه

التىالأرضمن2كم76و077استلامهامقابلدولار

وهذه.المكسيكوبينبينهاحدودئانزاعاتمثلكانت

أريزونامنكلاالانتشكلالأرضمنالقطعة

عامديسمبر03فيالصفقةوتمتونيومكسيكو،

.م1853

بينأمأ-846848سنةالمكسيكيةالحربقامت

النزاعفيهابماالخلافاتمنعددبسبب،والمكسيكأمريكا

جيمسالمتحدةالولاياتسفيرتولى.البلدينبينالحدودي

الرئيسمعباسمهالصفقةسميتالذيجادسدن

هذهوكانت.اناسانتاديلوبيزأنطونيوآنذاكالمكسيكي

.أم855عامالمكسيكيالرئيسإقصاءفىسبباالصفقة

عناصرمجصعةمنفضيأبيضفدزالجادوليئيوم

يدجيناسمويسريةالعالمةاكتشفته.النادرةالأتربة

العالمباسمالعنصروسمت.ام088عاممارجيناك

جادولين.جوهانالفنلندي

الأخرىالنادرةالأتربةعناصرمعالجادولينيومويوجد

قضبانفيأحياناويستخدم.الجادولينيتمعدنفي
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نيوتروناتنئمنماليمتصالنوويةللمفاعلاتالتحكم

،46الذريوعدده54،الكيميائىورمزه.المفاعلداخل

درجةعندمغنطعسيةقوةله.2557.1الذريووزنه

قليلا.يسخنعندمامغنطيسيتهيفقدولكنه،الغرفةحرارة

درجةعندويغلي،هما331حرارةدرجةعندوينصهر

حرارةدرجةعند3اسمجم7)688وكثافته.هم2ه733

حجر.،ليشما:نظرا.يتلجادا

والأشجارالشجيراتمنلمجموعةاسمالجادلة

النجمىاليانسونمثلالمجموعةهذهمعظمينمو.العطرة

أوراقذاتوهي.م3إلىارتفاعهاويصل.آسيافى

لونذاتوزهور،قصيرةوسيقان،الخضرةدائمةعطرة

نجمة.شكلعلىمتجمعةالثماروتنمو.أرجوانيأحمر

الحصوليتم،النجمىباليانسونالمسمىالتوابلوأحد

للحلوىنكهةلإعطاءويستخدمالثمار.هذهمنعليه

وأللأدوية.

جسامالأجميعبينتعملانتىالجذبقوةالمجادييلأ

هذهوبسببأ!ا.الم!صنةالمادةكميةأيكتلتهابمبسبب

منهابالقربأوالأرضعلىالتىالأجسامفإنالقوة

بالشمسالخاصةالجذبقوىوتسببإليها.تنجذب

علىوالبحارالمحيطاتلمياهوالجزرالمدإحداثوالقمر

جزيئاتتظماطأنعلىالجذبقوىوتعمل.الأرض

مكانعلىوتحافظ،متقاربةالشمسفىالساخنةالغازات

مدارهفينجموكل،الشمسحولمدارهفيكوكبك!!

جسمبينالحادثالتجاذبويسمى.المجرةمركزحول

الجاذبية.بقوةمنهالقريبةوالأجسام

فإنالجاذبيةتأثيراتملاحظةسهولةمنوبالرغم

كانوقد.قرونلعدةالعلماءحيرقدالظاهرةهذهتفسير

الثقيلةالأجسامأنيرىأرسطوالقديمالإغريقىالفيلسوف

لعدةمقبولأالرأيهذاوظل،الخفيفةمنأسرعتسقط

قدمالميلاديعشرالسالغالقرنأوائلفىولكن.قرون

الجاذبية.عنجديدةنووجهةجاليليوالإيطاليالعالم

)معدلبتسارعتسقطالأجسامجميعفإن،لنظريتهوطبقا

أخرىقوةأوالهواءمقاومةتعملمالمواحد(السرعةتغير

الساقط.الجسمسرعةإبطاءعلى

والكواكب.القمرحركةالقدماءالفلكيوندرسوقد

أواخرفيإلاصحيحبشكلتفسرلمالحركةهذهولكن

السيرالإنجليزيالعالمأوضحعندماعشر،السالغالقرن

للأجسامالجاذبةالقوىبينارتباطاهناكأننيوتنإسحق

دراستهنيوتنبنى.الكواكبحركةوأسلوبالأرضنحو

اثنانبهاقامواقى،الكواكبلحركةالدقيقةالدراسةعلى

وأوائلالميلاديعشراسمادسالقرنأواخرفيالفلكيينمن

الدانمركيوبراهىتيخووهما،الميلاديالسابكلشرالقرن

الثالثةفىنيوتنكانفعندما.الألمانيكيبلريوهانز

عنذهنهفىسؤالأتفاحةسقوطاثار،عمرهمنوالعشرين

التيالجذبقوةنفسأنلهتب!توقد.الجاذبيةقوةمدى

وضععلىتحافظأنيمكنالتيهىالتفاحةسقوطسببت

اكتشفهاالتىالقوانينومن.الأرضحولمدارهفيالقمر

نأبدلاللشمسالجذبقوةأنكيفنيوتنأوضحكبلر

نأبدلاالأرضجذبقوةأنوافترض.المسافةبزيادةتقل

تجذبالتيالقوةحسابمنفتمكن،السلوكذاتتسلك

هىالقوةهذهأنظهروقدسطحها.عندالأرضإلىالقمر

سطحإلىالسقوطسرعةالتفاحةأكسبتالتيالقوةذات

.الأرض

بينالجذبقوةأنعلىتنص.للجاذبيةنيوتننظرية

ذلكومعنيمنهما،كلكتلةمعطردياتتناسبجسمين

الجذبقوةزادتالجسمينمنأيكتلةزادتكلماأنه

جصمووزن.للوزنوليص!للكتلةتشيروالنظريةبينهما.

تؤثرالتيالأرضجذبقوةأ!اقعافىهوال!رضعلىما

علىمختلفةأوزانالجسملنفسويكون.الجسمهذاعلى

ثابتة.تظلكتلتهولكن،مختلفةكواكبسطوح

بينالمسافةمرلغمععكسياتناسباالجاذبيةقوةوتتنامسب

بينالمسافةتضاعفتإذافمثلا.الجسمينثقلمركزي

قيمتهاربعتصبحبينهماالتجاذبقوةفإنجسمين

الأصلية.

ولمام687عامفىالجاذبيةعنن!يتهنيولننشر

واحدةظاهرةلمسوىالعشرينالقرنأوائلحتىالعلماءيجد

عطاردكوكبحركةوهي.النظريةتوقعاتمعتتعارض

ضئيلا.التعارضهذاوكان

أعلن،أم519عامفى.للجاذبيةأينشتايننظرية

الجاذبية،عننظريتهأينشتاينألبرتالمولدالألمانيالفيزيائى

نأالنظريةهذهومفتاح.العامةالنسبيةالنظريةوهي

منوبالرغم.والزمنالفضاءانحناءتأثيرعنتنتجالجاذبية

الجاذبية،مفهومفىتاماتغييراتضمنتأينشتايننظريةأن

معظموفىعارضتها.مماأكثرنيوتننويةعممتأنهاإلا

التىتلكعنضئيلبش!صلتختلفنتائجأظهرتالأحوال

نيوتن.نظريةبطريقةحسبت

حركةلحسابأينشتايننظريةاستخدمتوعندما

الملاحظةمعتماماالحساباتتطابقتعطاردكوكب

لهذهنجاحأولهذاوكان،الكواكبلحركةالعملية

النظرية.
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الجاذبيةقوة

الحاذبية)فوةجسموزنينقصكيفالخططبيئ

ففى.الأرضعنالجسمدلكابتعدكلما(عليهالمؤثرة

الجهتيرالجسميسحبوالقمرالأرضبينمانقطهة

هذهوتتغيرلأورلىفيصئدولىبالتساويوالقمرالأرض

يزدادثموالةحرالأرضبينالمسافةتعيرحسبالنقطهة

إلىووصلالقمرمناقتربكلما،الجسموزن

جسموردفياالاختلادالسفلىالرسمويبير.سطحه

-أالأرضلأنالأرضمنمختلفةمواقعفيم!يئ

يمعدمسدلك.دورانحالةفي2-تماماكرويةليست

الأرضهـطدةلأنالأرضمركزعمدالجسموزن

.جمالتساويالاتحاهاتجميعم!الجسمذلل!تسحب

فيحم1214
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؟برير"يخ

!-تر؟

!!يم؟+

!

الأرضسطحع!جم004!-ضالأ

أساسبن.افتراضينعلىالعامةالنسبيةالنظريةوتقوم

حيثمامنحنيانوالزمنالفضاءأنالأولالافتراضينص

معادلاتأينشتاينوضحوقد.والطاقةالمادةوجدت

الافتراضويعرفبالت!ضديد.الانحناءهذالوصفرياضية

مكافئالجاذبيةتأثيرأنعلىوينصالتكافؤ.بمبدأالثاني

سفينةفيأنكافترضالمبدأهذاولفهم.التسارعلتأثير

أنهاأيالفضاءفيسممون-حالةفيوهي،صاروخيةفضاء

تسبحفإنهابكرةألة!تفإذا.جاذبيةأوتعسارعبدون

،العلويالاتجاهفيالصإروخحركتسارعتفإذاولاتسقط

السفينةأرضعلىقممقطوكأنهاالكرةلكتبدوفسوف

نأحدثماوحقيقة.عةالجاذبعليهاأثرتلوكمابالضبط

ينتج.وبذلكالكرةنص!أعلىإلىتسارعالصاروخ

الجاذبية.تأثيرنفسالتسارع

انحناءتسببأنلابدالجاذبيةبأنالتكافؤمبدأويتنبأ

ذاتالأجساممنبالقربيمرعندماالضوئىالشعاعمسار

أنحناءتسببوالتيالشمعر،مثل،الضخمةالكتل

الفضاء.

حدوثأثناءام919عامالتنبؤهذامنالتحققتموقد

انحناءفيأيضاالشمسوتتسبب.للشمسكليكسوف

بإرسالالتأخيرهذاؤياستمولقدالراديو.موجاتوتأخير

فايكئمركبةومجساتالأرضبينراديوإشارات

وقد.ام769عامالمريخكوكبوصلتالتيالفضائية

النسبيةللنظريةدقةالتأكيداتأكثرالتجربةهذهأعطت

التاريخ.هذاحتىالعامة

النسبيةللنظريةطبقا.العامةالنسبيةالنظريةتنبؤات

تدوروالتى،الضخمةالكتلذاتالأجسامتطلقالعامة

تأكيدهتمالتوقعوهذا.جاذبيةموجاتبعضابعضهاحول

الثنائىالنجمبملاحظةأم789عامفيمباشرةغيربطريقة

هذه.مرافقنجمحولالدورانسريعنيوترونينجموهو

قيمةوأنتقل،للنابضالدورانفترةأنبينتالملاحظات

العامةالنسبيةالنظريةتوقعاتمعتتوافقالنقصانهذا

الجاذبية.موجاتإطلاقهانتيجةالنجومتفقدهاالتيللطاقة

علموهوالكونعلبمفىالعامةالن!يةتطبيقتموقد

نألابدالكونبانالنظريةوتتنبأككل.الكوندراسة

اكتشافقبيلمنملاحظاتبينتوقد.ينكمشأوشمدد

نأ،البعيدةالنجومعنالصادرالموجيالطولفيإزاحة

اتساعا.الكونيزدادوبالتاليعناتتباعدالنجومهذه

مادةمنمايحتويهوكميةالكونتمددلمعدلالدقيقوالقياس

وأالأبدإلىالتمددفيسيستمرالكونكانإذاماتبينقد

ينكممق.سوفأنه
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الموسعةفىصلةذاتمقالات

ض!رلأا

لبرتأ،ي!يمشتاأ

تيحو،ممطبرا

لولبندا

لثق!طا

المضادةالحاذلية

حاليليو

لحركةا

الفضاءرحلات

الساقطةالأحسامقواسين

القوة

حوهاض!كبلر،

بيةلجادامركز

الإلتوائىالميزالى

السمبية

إسحقالسير،نيوش

رولرت،هوك

وصفهاتموقد.فرضيةطردقوةالمضادةالجادلية

رصدهايتململ!ش،أعلمىاالخيالقصصبعضفي

تشابهالمضادةالجاذبيةفإنونظريا،العلماء.بوساطة

يتجاذبأنمنبدلأتتنافر،الأشياءتحعلأنهاعدا،الجاذبية

الأرضعلىالجاذبيةتسحبمثلا،.بعضنحوبعضها

إذا،المضادةالجاذبيةأممن.الكوكبمركزاتحاهفىالأشياء

،الأرضمركزعنبعيداالأشياءتد!،موجودةكانت

علىالسقوطمنبدلأأعلىإلىتسقط"لملمالأشياءفإنوعليه

.لأرضا

الكهربائيةالقوىمادامت،أنهالناسبعضيخمن

أيضاالجاذبيةقوىفإن،طاردةأوجاذبةتكونأنيمكن

الكهربائيةالقوىولكن.طاردةأوجاذبةإماتكونأنيمكن

الشحنةإلىتنسبنهالأ،طاردةأوجاذبةتكونأنيمكن

الشحناتفإنأسسبباولهذا.السالبةأوالموجبةالكهربائية

ناحيةومن.تتجاذبالختلفةوالشحناتتتنافر،المتشابهة

كميةأي،الكتلةمعتتناسبالجاذبيةقوىفإن،أخرى

كذلك.موجبةدائماوالكتلة،الجسمتشكلالتيالمادة

قوىأنيبدوأسذا.معروفسالبمقابلأصلمادةليس

فإن،الرأيا!ذأووفقا.جاذبةدائماتظلأنيجبالجاذبية

عمليا.احتمالآليستالمضادةالجاذبية

الجاذبيةعلىدليلتقديم،حالكلعلىالممكنومن

المفادة.المادةانظر:.المفادةالمادةبرصدالمضادة

إلىتعسقطالمضادةالمادةأنالعلماءمنالقليلويخمن

مضادةمادةيرصدأنالانحتىيستما%حدولم.أعلى

أغلبقادت،الأخرىالتجارببعضلكن.بحريةساقطة

المادةمثل،المضادةالمادةأنيستنتجواأنإلىالفيزيائيين

.الأرضمركزاتجاهفيتسقطأنيجب

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.الجار

مننوعاثلاتننحوعلىيطلقاسماولء!جار

الكرةمنالشماليةالمعتدلةالمناطقفيالموجودةالشجيرات

جارأوراقوتشبهالبتولا.أشعجارإلىوينعسب،الأرضية

أشجارأورأق،الحوافمسننبيضيشكلذاتوهىالماء،

فتتحولالهريةبالنوراتالمعروفةالأنثويةالأزهارأماالبتولا.

قةور

!!

!صلىلىالاتشكلهريةسرةحورة

والمتشاءالصي!

الهرية.النوراتوتسمىلمويقاتبدونالماءجارأزهار

انظر:الصنوبر.مخروطيشبهقويمخروطىشك!!إلى

وتتلونالبذورعلىالخاريطهذهتحتوي.الهريةالنورة

الشتاءفترةوتبقىبذورها،تسقطأنبعدالأسودباللون

نباتمعرفةفيالمعقلةالسوداءالعناقيدوتساعد.بأكمله

مناطقفىأجماتالنباتاتهذهوتشكل.بسهولةالماءجار

علىماتوجدوعادة،الجبالمنحدراتعلىالحسدود

رخوالماءجاروخشب.والنهيراتالبحيراتأطراف

الأولى،للمرةقطعهعندأبيضلونوله،تشكيلهيسهل

للهواء.تعرضهعندالأحمراللونإلىيتحولوهو

فيالماءجارمنالمستخرجالحجريالفحمريستخدم

كماالجلود،دباغةفىمنهفيستفادقلفهأماأسارود،اصماعة

.الأصباغإنتاجفييستخدمصبغعلىيحتويأنه

الراكد.الماءوخاصةالماء،فىينمونباتالئهر!جار

فوققائمةتنتصبخضراءصغيرةزهورالنباتولهذا

أوراق:الأورأقمننوعانلهيكونماوغالباس!إلماء،

ضيقةناعمةوأوراقالماء،سطحفوقتطفوعريضةمكتنزة

أمريكافىيوجدنوعوهناكالماء.سطحتحتتوجد

فيبريطانياإلىجلب،الكنديالنهرجارهوالشمالية

الماءسطحتحتساقهوتنمو.الميلاديعشرالتاسعالقرن

ويشكل،بسرعةوينتشرأمتار،ثلاثةإلىيصلبطول

والأنهار.القنواتمنالعديدفىسدودا

.(م5431-؟هـ،647-؟)ربرديلجاا

فقيه.التبريزيالجاربردييوسفبنالحسنبنأحمد

ومواظبابالعلممهتمانشأ.نحويمفسر،،أصولي،شافعي

شيوخمنيوسفجدهكان.علمبيتمنانحدر.عليه

الدينناصرالقاضيعنالعلمأخذ.المبرزينالعلم

له.وغيرهالأردبيليالديننورالعلمعنهوأخذ.البيضاوي

علمإلىالوصولمنهاجشرحمنها:كتيرةمؤلفات

شرحبمالبزدويأصولشرح،البيضاويلأستاذهالأصول

فيالحاجبلابنالشافيةشرح،الفقهفىالصغيرالحاوي

بتبريز.توفي.الكشافعلىمفيدةحوالقولهالنحو.



311ينردجا

سويديةممثلةام(.099-091)5جريتاجاربو،

عرفتالسينما.تاريخفيالممثلاتأشهرإحدىأصبحت

حياتهنانتهتغامضاتنساءشخصياتبتقمصها

72ادمعظمفيالأدوارهذهمثلجاربوأدت.بمأساة

عاماعتزالهاوحتىام229عاممنمثلتهاالتيفيلما

حققناللاتىالقليلاتالنجماتمنكانت.ام419

اسمكان.والناطقةالصامتةالأفلامفىمتساويانجاحا

فيولدت.جستافونلوفيزاجريتاالحقيقيجاربو

فيلمفيمثلتمهنتها.بدأتحيثالسويد،فى،ستوكهلم

جمار!انتقلتأم(.29)4بيرلججوستاحكايةسويدي

بعضمثلتحيثأم،259عامفىالمتحدةالولاياتإلى

الحبام(بم)279والشيطانالجسدمثلا!امتةاالأفلام

أفلامتشتملام(.)289علاقاتذاتامرأةأم(بم)279

أم(؟)039كريستىاناعلىشهرةالأكثرالناطقةجاربو

الفمخمالفندق

ماتاهاريام(،)329

تمكارنينااناام(،)329

كاميلياام(؟)359

لم!فيلمهاكانام(.)379

لأهوالأولالرئيسيالساخر

ام(.)939نينوتشكا

برغبتهاجاربوعرفت

اعتزلت.العزلةفيالجامحة

جاربوجريتاأندونمجدهاقمةفي

لذلك.تفسيراتبدي

السينما.صناعةأيضا:انظر

إيطاليا.فيبحيرةأكبرجاردابحيرة.لحيرةردا،ب

مقدارها،مساحةوتغطي،كم56نحوطولهايبلغ

الألبجبالفيجميلةريفيةمنطقةفيوتقع2.كم037

والبندقية.ميلانوبين

فيإحداهما،أستراليتينلجزيرتيناسما!صدردنب

آيلاندوجاردن.بيرثمنمقربةعلىوالأخرىسيدني

بحريا.مستودعاتعدالبحريسيدنيميناءفيالموجودة

حديقةلتصبحأم،788عامفبراير11فيأخليت

وسبلاي.سيروسسفينتيطاقملتموينخضراوات

بناءتم.أم008عامالملكيةالبحريةلاستخدامحجزت

بوينتبوتسربطأم939عامجديدجافرصيف

فياليابانيةالغوأصاتهجوممنوعانتايلاند.بجاردن

كتابولالسفينةنسفتعندماأم429عاممايو31

بطوربيد.

مسافةأسترالياغربىتقعالتيآيلاندجاردنتبعد

لأوائلمؤقتامأوىوكانت.فريمانتلجنوبيكمأ3

وهى.ام982عامس!واننهرلمستعمرةالمتجهينالقاطنين

يربطهاكما.الأستراليةالملكية"للبحريةالصيانةموقعالان

.م902.4طولهجسرالقارةمنالرئيسيبالجزء

لتحويخصيصاصمممتمدنيةمراكزسيثيربردلى

خبراءاستخدموالأشجار.الحدائقمنكبيرةمساحات

فىمرةلأولالمصطلحهذا-بريطانيافي-المدنتخطيط

التيالمدنهذهبينمنوكانعشر.التاسعالقرنأواخر

الثانية،العالميةالحرببعدالحدائقهذهبهاخططت

فيهيرتفوردشايرمقاطعةفيولوينوليتشورثحدائق

فىالمدنمخططيبعضحاول.المدينةانظر:إنجلترا.

مشابهة،أفكارإدخال،العشرينالقرنبدايةفى،أستراليا

كولونيلحدائقهمافقط،مثالينسوىبناءيتملمولكن

فيداسيحدائقوضاحيةأديليد،فيضاحية،لايت

سيدني.

ام(.79.ا-)988ستانليإيرلجاردنر،

أكثرمنهابيع،غامضةرواية921كتبأمريكيمؤلف

رواياتمن82فى.العالمفينسخةمليون003من

أحداثقضايابذكاءماسونبيريالمحامييحلجاردنر،

انحمليةانحالبقضيةالأولىماسونقصةتعد.الرواية

مدعىجاردنرصورلجاردنر.الأولىالروايةأم(،)339

دوجلاسالعامالمقاطعة

رواياته،منتسعفىسيلبي

الاسمتحت،وكتب

رواية92فيرأ.أ.المستعار

الخاصينالمحققينعن

.لامودونالدكولبيرثا

مئاتأيضاجاردنركتب

والرواياتالقصص

القائمةالغربية،القصيرة

جاردنرستانلىالإيرلوعدة،العلمىالخيالعلى

خيالية.غيرأخرىمؤلفات

درس.ماساشولمميتسبولاية،مالدينفىجاردنرولد

المحامينمجلسفيعضواوقبلكاليفورنيا،فيالقانون

سنة.عشرينمنلأكثرالقانونمارس.سنة12وعمره

الشماليةلكوينزلاندالمكتشفينمنلعائلةاسمردل!ب

-أسكتلنديأبمنوهو-جاردينجونقامأستراليا.في

(أم919-1841)فرانسيسوبدأ.الحملةبتنظيم



فيدريكو،لوركاجارسما411

كاربنتاريامنرحلتهماأم(029-)1843والإسكندر

حصانا42معهماوكان.أم864أكتوبر11فيداونز

سومر!ستإلىأ!صولاوهدفهما.الماشيةمنرأسا25و.

فىعاديةبخطىيسيراأنعليهماوكان.يورككيبفى

(الأصليونأصسكان)1الأبورج!توقام.رحلتهمامعظم

نباتاتمنواعتراضاتلصعوباتوتعرضابمهاجمتهما.

النهائيةمحطهماإلى-أخيرا-وصلاولكنهما.الأدغال

ناحصا72-اشحلةثناءأ-وهلك.شهورخمعسةبعد

ديما-جاردينالإس!ضدرأصبحث!ا.الماشيةمنكبيروعدد

طرقمن!صثيرورصفبمسحاوقا.طرقمهندس-بعد

حقلحتىبرزبينمنالممتدةالطرقتشملكوينزلاند،

جيمباي.فيالذهب

.(م9816391)8ريكوفيلى،لوركارسياجا

يدوميغلهويعد.الأسبانوالمسرحيينالشعراءأشهرأحد

جمعت.وترجمةانتشاراالأسبانالمؤلفينأكثرسرفانتيعم!

ام(،219)الشعرمكتبةفيلوركاجارسياشعربدايات

علىيحتوي،!سيصأشعروهوام(،)279وكانسيونس

أحشعريةامجموعتهتعد.أططيعةوأصيلرقيقوصف

أعمالهأكثرأم(،)289الغجر()أغانيبالادزجيبسى

رثاءفيكتبهأ!ذياالشعرفهورقةالأكثرشعرهأما.شهرة

عامماتالذيسانشيزإجناشيويسمىثيرانلمصارع

الزفافالمأساوياتهيمسرحياتهوأحسن.أم349

ام(بم)349يرماأم(؟)339(العربيةإدى)مترجمةالدامى

أخرامباالأعمالهذهتحتشدأم(.)369ألبابرناردابيت

بارعاكاتبالوركاجارسيا!صان.المعقدةوالرمزيةالعنيف

الساخرةللمسرحيات

اسريالية.والهزليات

لوركاجارسياولد

فيغرناطةمنبالقرب

،أم329عاموفيأسبانيا.

لتأديةمتنقلامسرحاأسه!

قتلهأسبانيا.عبرالمسرحيات

فران!صفرانشيسكوأتباع

لوركاجارسيافيدريكوا!ط!اهـبأب"

الاسبانية.

مأ289)خوزيهجابريلماركيز،جارسيا

أكبرمنأخقادامنكثيريعتبره،كولومبىروائي(.

بجائزةفاز.الأمري!ص-اللاتينىتاربالأدبفيالمؤلفين

شهرةماركيزجارسياحقق.أم829عامللادابنوبل

تروي.العزلةمنسنةمائةروايةبنشرهأم679عامعالمية

بلدةغابةفيعاشتالتيبونديا،عائلةقصمةالروايةهذه

تتسمالمدينةوتاريخالعائلةماثروكانت.المعزولةماكوندو

الأحداثهذهماركيزجارلعمياوصفوقد.بالمأساويةغالبا

طويلة.هزليةحكاياتشكلفي

أمريكاتاريختحكىأنهاعلىالروايةهذهفسرت

منكان.خرافيةوأماكنشخصياتحلالمن،اللاتينية

أوراقعاصفةالقصيرةرواشهماركيزجارسياأعمالأوائل

للكولونيليكتبلاأحدوروايةأم(؟)559الشجر

فيوقصصهرواياتهأغلبأحداثوتجريام(.)589

ماكوندو.بلدة

(أم)759البطريركخريفهىأخرىروايةتحكي

الروايةأما.عاممائةبلدهيح!صممتسلطجنرالقصة

فهىام(،)839معلنموتأحداثتكهنات،القصيرة

بلدةفيحدثت،الأحلامتشبه،مروعةقتللجريمةقصة

الكوليرازمنفيحبروايتهأما.صغيرةلاتينيةأمريكية

غيرأمريكيةلاتينيةمدينةفيحبقصةفهيأم()889

فينشرت،قصيرةقصصاجارسياكتب!صذلك.مسماة

ام(.)849قصصيةمجموعات

فيجارممياوأسد

منبالقربأراكاتاكا،

كولومبيا.فيفوندا!ميون

،5491عاميوخلال

إحدىلهنشرت،أم559

منسلسلةال!محف

الحكومةأغضبتالمقالات

هذهفأوقفت،الكولومبية

الحينذلكومسذ.الصحيفة

ماركيزجارسياجابريلفيالوقتمعظمعاش

.الخارج

،سودأقائد.(م0491-881)7كوسرما،رفيجا

الولاياتفىإفريقياإلىالعودةسميتحركةأسس!

لنالسودأنجارفيماركوساعتقد.الأمريكيةالمتحدة

نأالسودعلىألجع.البيضمنسكانهاكلبلادفىينصفوا

يستقرواأنالواجبومنالأصلىموطنهمإفريقيايعتبروا

.هناك

عامهناكهذهحركتهبدأ.جامايكافىجارفىولد

،ام619عامالمتحدةالولاياتإلىوجلبهاأم،419

.نيويوركمدينةإلىانتق!!عندما

لجارفيكانالعشرينالقرنمنالعشرينياتأوائلفى

السودفقرأءمنرئيسيبشكلوهم،التابعينمنمليونان

الذيالمالمؤيدوهلهأرسل.جديدأملإلىيتطلعونالذين



511طائر،رودالجاا

الخاصةالتجاريةالأعمالبعضتأسيسفياستخدمه

فيتستخدمهذهالتجاريةالأعمالىأرباحكانتبالسود.

فيمابالتزويرجارفيأدين،م25911عاموفى.الحركةتمويل

تداعت.التجاريةالأعمال2،إحدفيبضاعةببيعهيتعلق

وعادام،279عامجارفيعنوأفرجبعد.فيماالحركة

جامايكا.إلى

وممثلةمغنيةأم(.969-1)229جوديجارلاللى،

فيلمهافيدوروثيباسمشهرتهاحققت.أمريكية

فوقأغنيتهالحنوجاءام(.)939أوزساحر،الموسيقى

الغنائيبصوتهاعرفتوقد.الفيلمهذامنقزحقوس

المميز.

مينيسوتاولايةفيرأبيدزرجراندفيجارلاندولدت

فرانمسم!الحقيقىواسمها.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

ظهرت.المسرحيالاستعراضيؤديانوالداهاوكان.جم

الخامسة.سنفيالمسرحخشبةعلىمرةلأولجارلاند

.أم369عامالأولفيلمهاجاءفقدالسينما،فيأما

رونيميكيوشاركتحياتها.طوالفيلما34مثلتوقد

أم(.049)الفرقةعزفبينها:منأفلامتسعةبطولةفي

لحنالموسيقيالفيلمفىالبدايةفيجارلانداششهرت

النجوممنأصبحتثمأم(.389-1)379برودواي

جالأجلومنأجليمنمنها:موسيقيةأفلامفيبعدئذ

أم(بم)449لويسسانتفيقابلنيأم(،)429

ام(.9)48الفصحعيداستعراض

ام(،)459الساعةمثل،دراميةأفلامفيظهرت

لجائزةرشحتأجلهومنام(،59)4بحممولد

أوز.ساحرفيلمفيدورهافيلتحهرتهااكتسبتجارلاندجودي

بولجر.ورايهيليوجاكلاهربيرتمعالمطولةفياشتركت

بالانتظارطفلأم(،619)نورمبرجفيحكمبمالأكاديمية

ام(.)639

جذبتالعشرينالقرنمنالخمسينياتوخلال

جودياكتسبت.موسيقيةحفلاتفىغفيرةجماهير

مبيرتأوزساحرفيلمفيدوروثيباسمشهرةجارلاند

مثلالذيهاليوجاك،الجبانالأسددورمثلالذيلاهر

الفزاعة.دورفيبولجروراي،المصفحالرجلدور

العالىأشجارأشهرمنالجارهشجرة.شجرة،الجاره

الأبورجينيةللكلمةتحريفواسمها.المتينةالأخشابذات

وتنمو-،ومستقيمةطويلةشجرةوهى.جارالالأسترالية

.أم8،وابينقوهاويتراوح.م03طولحتى-عادة

وأوراقها،ليفيولحاؤها،الحمرةإلىضاربرماديولونها

سميكة.أطرافمعوبارزةحدما،إلىناصعةخضراء

03بينعرضهايتراوحمساحةفيالشجرةهذهوتنمو

ويستخدمأستراليا.غربيرينجدارلنجبمنطقةكم5.و

والأثاثاتالثقيلةالخشبيةوالعوارضالأساساتفيخشبها

بسهولة.الجارهشجرةخشبتشكيلويمكن.والأرضيات

الأبيض.للنملمقاوموهو

تايننهرمنالشرقيةالضفةعلىتقعصناعيةمدينةبرو

لتاينسايدالمحليةالحكوميةالمنطقةداخلتوجدإنجلترا،فى

احتجاجحركةام349عامالمدينةشهدتوقد.الشرقية

جارومنتحركواحيثالعملعنعاطل002نحوبهاقام

نأالطريقةبهذهوالمشطاعوا.الأقدامعلىسيرالندنإلى

الكبير.بلدهممستوىعلىبطالتهمعنيعلنوا

-؟هـ،703-؟)محمدأبوالجارود،ابن

الجارود،بنعليبنعبداللهمحمد،أبوم(.919

بمكة.المجاور،المحدثالناقد،،الحافظ،الإمام،النيسابوري

،ادمبنومحمد،الأشجسعيدأبيمنسمعالأثر.أئمةمن

وأبوالقاسم،الشرقيابوحامد:عنهوحدث.وغيرهم

وقال.والناسالحاكمعليهأثنىوغيرهما.،الطبرانى

المنتقىكتابله.المجودينالمتقنينالعلماءمنكان:الذهبي

فيهلاينزل:عنهالذهبيقال.الأحكامفىواحدمجلدوهو

بمكة.توفيأبدا.الحسنالحديثرتبةعن

شعاريمثلنسرالجاروداطائر.طا!الجارودا،

أيضا.الجويةالبلادلخطوطاسموهو.الوطنيإندونيسيا

وفىالإندونيسيالأدبفىبارزةشخصيةوجارودا

الظل.مسرحيات

طائرفيشنوالإلهيركب،الهندوسيةالديانةوفي

رأسله،جسمأنهعلىعادةيصورالذيالجارودا،



جاءر،يرودجا611

فييظهرالجاروداطائر

آدمىلصفشكل

كمالسر،ولصف

الهحدوسية.تصوره

علىأحياناويصورنسر،ومنقار،إنسانوأصالغوأجنحة

.الإنسانبجسمشبيه،جسمأنه

ش!صلعلىالمتقدمجاوهأدبفيالجارودا،طائريظهر

تظوهالمتأخرةالرسوماتولكنوطائر.آدمى:جزءلن

فقط.طائرشكلعلى

لونه.العسكريةالخدمةسترةليحملالجاروداطائراختير

8وهناك.للطيرانريشة17بهجناحوكل،ذهبيالألمماسي

الأرقامهذهوتمثل.العنقحولريشة4وه،الذيلفىريشات

إندونيسيا.استقلالفيهاعلنالذياليوم4"لم،85،،71

إندونيسيا.:أيضاانظر

.(-م3191،هـ-أ133)رجاء،جارودي

الحضارةبحوثفىتخصصمسلمفرنسيفيلسوف

جاروديروجيهولد.الإنسانوعلوموالأدبوالتاريخ

حظىبفرنسا.مرمميليابمدينة(الأصلياسمه)وهو

التعليممراحلجميعفىأخفوقهالدولةنفقةعلىبالدراسة

شرفأستاذمرتبةعلىحصل.الجامعيةالدراسةأتمحتى

فىالدكتوراهدرجةعلىوحصل،أم369عامبالفلسفة

شرفبميداليةوفاز.بباريسالسوربونجامعةمنالأدب

.أم449و4191عاميبينالهتلريةالفاشيةلمقاومته

الفترةفىالفرنسيالشيوخمجلسفىعضواكانحما

الثقافيةللجنةورئيسام،1!06عامحتى4691عاممن

المعهدأسس.ام589عامحتى4691عاممنالوطنية

وهوفرنسا.-باريسفىالحضاراتبينللحوارالدولى

الملكيالمجمعوفى،المغربيةالممل!صةأكاديميةفىعضو

فىالإسلاماعتنق.الأردنفىالإسلاميةالحضارةلبحوث

فىبنفعسهذلكوأعلنهـ،2041عامرمضانشهر

الدورلرسالتهإضافةآلف.بجنيفالثقافيةالمؤلسسة

منها:كتابا،وثلاثينخمسة،العربيةللحفارةالتاريخى

صاركيف،الحضاراتبينحوارالأحياء،إلىإنذار

وعودمستقبنا،يسكنالإسلامإنسانا،الإنسان

السياسةكشف؟الإسرائيليةالقضية،الإسلام

الصهيونية.

جارودياتهم

محكمةوغرمته،بالعنصرية

فرنكألف012فرنسية

،أم89!فبرايرفىفرنسى

الأساطيركتابنشرأنبعد

إسرائيللدولةالمؤسسة

نفىوقدام(.99)5

جاروديرجاءالمزاعمكتابهفيجارودي



711لندرا،ريلجا

فيالجماعيةللإبادةاليهودتعرضادعتالتىالصهيونية

محاكمةأثارتوقد.العشرينالقرنمنتصفقبلأوروبا

تنتهكالتيالأولىالمرةكانتلأنهاواسعةضجةجارودي

الفرنسيةالثورةاندلاعمنذفرنسافىالتعبيرحريةفيها

ام(.)978

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

ام(.اهـ،4869)60

،المتحدةبالولاياتإندياناولايةفىتقعمدينةريب

قياديمركزوهى.نسمة6466/11سكانهاعدديبلغ

تسمىماكثيرا.المتحدةالولاياتفيالفولاذصناعةفى

بحيرةضفافعلىجاريتقعالفولاذ.مدينة

إنديانا.ولايةمنالغربيةالشماليةالزاويةفي،ميتشيجان

فىإكسإس،يو،التضامنيةالشركةأعمالتصنف

العالم.فيالفولاذتصنيعمراكزأكبرأنهاعلىجاري

السنة،فىالفولاذمنمتريطنملايين6إنتاجلمامكانها

لإنتاجالكبيرةالمراكزمنثلاثةأيضاالمنطقةفيتقعكما

.الفولاذ

للفولاذالتضامنيةالشركةبدأتام،609عامفي

في-إكسإس،يو،الانتسمى-المتحدةالولاياتفى

تلكوفي.الحاليةجاريمدينةموقعفيمصنعبناء

للعمالمدينةهناكالشركةأسعستنفسها،السنة

وعائلاتهم.

بطل.(م2881-7081)جسبي،للىيريباجا

.واحدةمملكةلتصيحإيطاليالتوحيدحاربعسكري

فيشاركأنبعدام834عامالجنوبيةأمريكاإلىذهب

شهرةكعسبوهناكسردينيا.ملكضدناجحغيرعصيان

كانتالتي،البرازيليةسولديريوجراندولايةمعلقتاله

دولةمعأيضاحارب.البرأزيليةالحكومةضدثورةفي

علىلتحافظالأرجنتينضدتصارعكانتالتيأروجواي

شماليإلىجاريبالديعاد،ام848عاموفياستقلالها.

حكامهمضدقتالهمفياللمبارديينليساعدإيطاليا

نأعبثاحاولفيلقاقاد،التاليةالسنةوفي.النمساويين

ضد،التكوينالجديدةالرومانيةالجمهوريةعنيدافع

لتعيدهناكإلىأرسلتالتيوالنمساويةالفرنسيةالقوات

البابا.

،المتحدةالولاياتإلىجاريبالديذهب،ذلكوبعد

إلىعادثم.بنيويوركستاتنجزيرةفىشموعصانعوعمل

.م4851عامإيطاليا

السردينيةالحربفيام985عامجاريبالديشارك

منجنودهوبمساعدةأم086عاموفيالنمسا.ضد

!طاحشلالحمراء،القمصان،المشهورينالمتطوعين

طورفيكانتالتيإيطاليا،مملكةلصالحالصقليتين

تنازلام862عاموفي.الصقليتينمملكةانظر:.التكوين

،ام867عاموفي.الثافطإيمانويلفكتورللملكقيادتهعن

ضدالبابامنروماعلىيستوليأنجاريبالديحاول

جزءاروماتصبحولمفشلولكنه.إيمانويلفكتوررغبات

إيمانويلفكتورانظر:.أم087عامحتىإيطاليامملكةمن

للبرلمانجاريبالديانتخب،ام874عاموفيالثالي.

الإيطالي.

بفرنسا.نيس،فيجاريبالديولد

إيطاليا.:أيضاانظر

مسرحيممثلام(.977-)1717ديميلى،جاريك

تلقائيةأكثرأسلوباقدمالكبار.الممثلينبينمنيعدإنجليزي

لأعمالالانتباهيلفتكيالكثيروعمل،التمثيلفي

دورفيجاريكبرعشكسبير.وليمالمسرحيالكاتب

نظمأنهكما،الأخرىالشكسبيريةالأدواروفىهاملت

أولكان.ام976عاملشكسبيرالفضياليوبيلأيضئا

رأسمسقط،أفون-أبون-ستراتفوردفىيعقداحتفال

شكسبير.

فيهابما،الخفيفةالهزلياتمنالكثيرجاريككتب

الأبر.كولمانجورجمعكتبها،ام766السريالزواج

عاملندنإلىوذهبلمحانجلتراهيرفورد،فيجاريكولد

بدوريقوموهوام741عامشمهرةحققأم.737

منقسمااشترى،أم747عاموفي.الثالثريتشارد

المسرحعلىسيطرمديرا.عملهوبدأدروريشارعمسرح

حياته.نهايةحتىالإنجليزي

وليم.شكسبير،،المسرحية:أيضاانظر

وناقدلثماعر.(م5691-4191)للدرا،ريل!جا

الجويالسلاحفيعاشهاالتيتجاربهتنعكس.أمريكي

-1)939الثانيةالعالميةالحربخلالالأمريكي

الصديقهماالأولىأشعارهمنكتابينفيأم(،459

قصائدهوفيام(.)489الخسائرام(،)459الصغير

الخاسرةالمعركةمسرحىقالبفيجاريلأفرغ،الأخيرة

غيرعالماورأى،الزمنيحاربونوهمكافةالناسرأىحيث

جاريلقدمهاالتيالمنوعةالاعمالوأبلغأعظموتبدو.مبال

العالمبعنوانالأخيرأشعارهكتابفي-الموضوعهذافي-

م(.691)5المفقود

نالواالذينللشعراءممتازامترجماجاريلويعتبر

مقالاتأم()539والعصرالشعرفيوكتب.إعجابه

فروست،روبرت:مثلالأمريكيينالشعراءعنقيمةنقدية
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مقالاتهمعظموجمعت.واشمانووالتستيفنز،ولاس

هذهوشضت،.وشركطوأودنكبلينجفيالنقديةوأعماله

مدينةفيجاريلولد.وفاتهبعدام089عامفيالأعمال

تنيسى.بولايةاشفيل

المملكةمناطقإحدىجازانمنطقةمئطدلآ.!جازان،

المناطقنظامحددهاالتيعشرةالثلاثالسعوديةالعربية

الأحمرالبحرشاطئعلىتقع.السعوديةانظر:.السعودي

وقد،اليمنيةالسعوديةالحدود"علىالجنوبأقصىفي

تسميتهاووردتجيزانالاسمنطقعلىالناستعارف

قالرجلاأنرويفقدع!طاللهرصل!يثفيجازان

ا!جرةواالجهادأحبإنى،اللهرسولياعدب:اللهلرسول

ظ!ور:اللهرسوللهفقال،غيرييصلحهلاحالفىوأنا

بضمدكنتولوشيئا،عملكمناللهيالتكالن

الحراخ.كتابفيادمبنيحيىأورده(.وجاران

بما2كمألف04نحوللمنطقةالإجماليةالمساحةتبلغ

جزيرةأشهرهاالأحمربالبحرجزيرةمائةمنيقربمافيها

الشمالومنعسيرمنطقةالشرقمنوتحدها.فرسان

الجنوبومنالأحمرالبحرالغربومنالمكرمةمكةمنطقة

اليمن.

وقرية.مدينة05.4و.محافظة93منالمنطقةتتكون

إليهاالمنحدرةالسيولبفضلبالخصوبةأراضيهامعظمتتميز

الطمى.حاملةالجبالمن

سسروات،جبالمنالجنويالجزءالمنطقةإلىينتمى

!فذلكورغمالانحداراتشديدة،التعاريجكثيرةوهي

.بالسكانمأهولةمناطق

جازانمدينة

أكثروحدهاجازانمدينةسكانعدديبلغ.السكان

سكانهاعددفيبلغبكاملهاالمنطقةأما،نسمةألفمائةمن

وسائلتوفرعلىيدلوهذا،نسمةالمليونونصفمليون

توازنايمثلالذيالأمر،الأمالمدينةخارجوالعملالعي!ق

وقرىمدنوبين(الإداري)المركزالعاصمةبينمثاليا

والرعي.الزراعةفيالسكانمعظمويعمل.المنطقة

الأحمرالبحرعلىبموقعهاجازانمناخيتأثر.المناخ

السهولعلىالحرارةدرجةفتبلغ،الأرضتضاريسبنوعية

م،535و17بينوشتاءم44وء3بينصيفاالساحلية

الشتاءوفى،الصيففى%09إلىتصلالرطوبةونسبة

.%05إلىأحياناتصل

بينالصيففىالحرارةدرجةفتبلغالجبالفىأما

فىالرطوبةنسبةوتصل،م25و3بينوشتاءم28و16

الشمالمنالبحربهايحيطدائرةنصصشكلعلىالأحمرالبحرفىيمتدرأسوالمدينة.الرئيسيوميناؤهاجازادمنطقةعاصمةجازانمدينة

.والشرقالحموبم!الصحريالملححمالبهاوتحيط،والغرب



جازانمنطفة

منا!يتباينوهكذا%،05إلىالشتاءوفى03%إلىالصيف

.الجبالفياعتدالهاإلىالسهولفيالحرارةشدةمنالمنطقة

وماجازانمدينةفيالنظاميالتعليميبدألم.التعيم

مدرسةافتتحتحيناهـ،355عامفيإلاجاورها

لحاجةالمدارسإنشاءبعدهاوتوالى.الابتدائيةالعزيزية

معالمهشرعتالذيالتطورلمواكبةالتعليمإلىالماسةالمنطقة

المملكة.أنحاءمختلففيتظهر

خمسمائةنحوالانبالمنطقةالمدارسعددويبلغ

مدينةوفي،التعليممراحلمختلفتخدمللبفن،مدرسة

معهدإلىبالإضافةمدرسة022حواليوحدهاجازان

المعل!ن.لتخريج

أربعمائةنحوالمنطقةفيفتبلغالبناتمدارسأما

ومعهد،للمعلماتمعاهدخمسةوهناكمدرسة

مزارعإحدىوهذه.موسعبشكلجازادفيتنتشرالحبوبزراعة

المنطقة.فيالمنتشرةالحبوب

911منطقة،نزاجا

لجامعةالتالغالعلمىوالمعهد،متوسطةوكلية،للخياطة

مركزيوجدكما،الإسلاميةسعودابنمحمدالإمام

مختلففيالفنيةالكوادرلتخريجالمهنيالتدريب

.التخصصات

وقرىبمناطقجازانترتبط.وا!لواصلاتالنقل

الممتدالجبليالطريق-اأهمهامنعديدةبطرقالمملكة

الطريق2-،والباحةبأبهامروراالطائفإلىجازانمن

بالقنفذة.المارالساحلى

والممراتالمعداتبمختلفمجهزمطاربالمدينةويوجد

الداخلي.الطيرانلاستقبال

،والتجارةوالنقلالسفرحركةفيجازانميناءويساعد

ساحلعلىالسعةحيثمنالرئيسيةالموانئثالثوهو

الجزءلوارداتالرئيسيةالبوابةيعتبركماالأحمر،البحر

المرافقبكافةمجهزوهو،المملكةمنالغربيالجنوبى

مستودعاتثمانيةويضم،الحديثةوالمعداتوالخدمات

مليون.53مساحتهاوتبينالميناء،خارجتخزينومنطقة

مربع.متر

مدينةفيفهدالملكمستشفىيعتبر.الصحيةالرعاية

حيث،المملكةفيالنموذجيةالمستشفياتأكبرأحدجازان

رأس!علىويأتي،الحديثالطبتقنياتبأحدثمزودإنه

يبلغالمنطقةوقرىمدنعلىموزعةمستشفياتمجموعة

إلىإضافةسرير0.72.تضم،مستشفى31عددها

مكافحةومحطاتوالمستوصفاتالأوليةالرعايةمراكز

للبنينصحيانمعهدانبالمنطقةيوجدكما.الأمراض

.والبنات

لمنطقةالسطحطبيعةفيالتنوعساهمالاقتصاد.

أنشطةتنوعفىالأحمرالبحرعلىوموقعهاجازان

.والاسماكاللؤلؤوصيدوالتجارةالزراعةبينسكانها

جازانمدينةفىالرئيسيةالشوارعأحد
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حيد.شمكلوأثمرتنجحتحازالىفىالمانجومزارع

ش)الابايفاكهةتنتججث،جازانفيالفواكهمزارعمنجانبيحتاجها.لم!المحمسةالمانجوشتلاتبإعدادتقومالمشاتل

الا!شوائية(.المواكه

بسعة،أوديةخمسةمياهعدهوتتجمع،للأساسمستوىأعمقفوقم6.24السدارتفاعيملغ.الممطقة!ىحيويممتروعأهماجازانواديسد

3.ممليولى71تحزين



121،منطقةجازان

لتشعيلتدورالناقةهذه

السمسملزيتتقليديةمعصرة

.جازانفى

الذرةمثلالحبوبجازانمنطقةتنتج.الزراعيالمجال

والخوخالموزمثلوالفواكهوالبنوالشعيروالقمحالبيضاء

تربيةوكذلكوالزهور،والمانجوالهنديوالتمروالبرتقال

.والأغنامالأبقار

للمزارعينالدولةتقدمهالذيالكبيرالدعمساعدولقد

ومشروعاتالزراعيالإرشادبمكاتبأوبالقروضسواء-

الزراعية-الميكنةاستخداموتسهيلالزراعيةالرقعةتوسيع

عالية.زراعيةإنتاجيةتحقيقفي

فيالريمشاريعأهممنجازانواديسدويعتبر

وارتفاعهم631طولهويبلغفيهاسدأكبروهو،المملكة

3.ممليون71التخزينيةوسعتهم41

ناشئةجازانفىالصناعةزالتما.الصناعيالمجال

الموادوتعليبلحفظومصنع،للإسمنتمصنعوهناك

لخدمةمصانععدةلتأسيسخطةوهناك،الغذائية

المنطقة.

منوهيالميناء،ع!تشرفالجبالأحدتمةعلىالدوسريةقلعة

لالمنطقة.الأثريةالقلاع

بعدخاصةجازانفيالتجارةنشطت.التجاريالمجال

جازانميناءافتتاحوبعد،وتنوعهالزراعيالإنتاجزيادة

ودفعالعملفرصتوفيرفيكبيراإسهامايساهمالذي

كانتالكبيرةالعمرانيةالحركةأنكما،التجارةعجلة

معداتوشراءلبيعالتجاريةالمنشآتفتألسستتأثير،ذات

.للسكانالأساسيةوالموادوالزراعةوالصيدالبناءولوازم

متنوعة،طبيعيةببيئةجازانمنطقةقشتهر.السياحة

نحوبعضهاارتفاعيبلغالتيالعاليةالجبالفهناك

رائعةالمناخمعتدلةالخضرةدائمةجبالوهي،م)0053

المائيةوالمجاريالخصبةالزراعيةالسهولوهناكالمناظر،

جزرعدةالمدينةمقابلوفي،المعدنيةالطبيعيةوالعيون

تتميزالتيالأحمرالبحروسطفيفرسانجزرأهمها

تملذلك،النادرةوالبحريةالبريةوأحيائهاالبيضاءبشواطئها

العربيةالمملكةفيالمحميةالمناطقمنواحدةاختيارها

اسمعودية.

للقوافلممرابوصفهاجازانلموقعكان.تاريخيةنبذة

فيالفاعلةمشاركتهافيأثرهالأحمرالبحرعلىوميناء

قريشفكانتسنة،ألفيمنأكثرمنذالتاريخأحداث

والحبشةاليمنإلىبرحلتهاتقوموهيجازأنطريقتسلك

الحجاز.منقادمة

الرحالة،وكذلك،قصائدهمفيالشعراءوذكرها

أربعةقبلزارهاالذيفارتيمالويسالبولونيالرحالةومنهم

قوله:بينهاومنفيها،مشاهداتهلهكتابفيوأورد،قرون

وعبر،جازانميناءفىراسيةسفينةوأربعينخمسارأىإنه

والسفرجلوالتفاحالعنبمنإنتاجهالغزارةدهشتهعن

والذرةوالشعيروالقمحوالبرتقالوالليمونوالرمان

البيضاء.
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مدينةقلعةومنها،الأثريةبالمعالمجازانمنطقةوتحفل

جازانومدينة،الدوسريةوقلعة،عريمقأبيوقلعة،جازان

وغيرها.العليا

السعودية.:أيضاان!

بصحكومةخصصتهاقدكانتمنطقةزافكولوب

الأفارقةأوطانانظر:.وشانجانتسونجالقبيلتيإفريقيا

فيمنفصلةمناطقخمسجازانكولوضمت.الجنوبيين

معأخرىمرةالمنطقةودمجتالشماليةالمقاطعةشرقي

مساحةجازانكولوتغطي.أم499عامإفريقياجنوب

بلغجيانى.هىالإداريوالمركزالعاصمة20كم.0007

البدايةفىعالق.نسمة007لم...الرسميالسكانعدد

فىالمنطقةفىتسونجالقبيلةالتىبتلكشبيهةعاداتهمأناس

الأكبر،جازاتعنيجمازانكولوكلمةللميلاد.الثانيالقرن

قبيلةمنامشولىقدكان،شانجانزعماءجداسموهو

عامموزمبيقجنوبإلىإضافةالأرضهذهعلىتسونجا

تقريبا.أم082

الجاسر.حمدانظر:.حمدالجاسر،

اتحادفيلاعب(.أم-)939رلجينالدجاسدير،

صىالوسطلاعبيأشهرمنواحداكان.الأستراليالرجبي

شىستراشألاأغريئ!اوترأس.سيدنىفيولد.اللعبةتاريخ

فىممافسةفىساقهكسرتام.679و6491عامي

أطعبة.اأكملومبرلكأم679عامبريطانيا

دلقيادةقيمةذاتمعلوماتبجمعيقومفردالجاسوس

لحسابه.يعملالذيالبلدفىالسياسية

لأنشطةمجالاتالجاسوسيةتشملالسل!ا،وقتوفى

الشؤونامشطلاعالأنشطةهذهوتتضمن،المعلوماتجمع

فإنولذا.الإلكترونيوالتنصتالصناعيةوالأقمارا!ية

أساسية-بصفة-يتناولالسلموقتفيالخابراتعمل

تقاريروتحليل،الخارجيةللدولالداخليةالأحوالتوضيح

أما.يينالعس!والملحإتالأعمالورجال،الدبلوماسيين

الرجالعلىالجاسوسيةمفهومفينطق،الحربوقتفي

الموضحةالشاراتأو،العسكريزيهميخلعونالذين

خطوطخلفويختفون،العسكريةورتبهملأسلحتهم

.المعلوماتعلىللحصولالأعداء

اعتبارإمكانيةبعدمللحربالعالميةالقوانينتقضي

يحاولكانوإنجاسوسا،السمكريزيهفيالجندي

ولكيالعدو.صفوفداخلمعلوماتعلىالحصول

عليهيقبضأنيجبجاسوسبأنهالفردعلىيحكم

فردشخصيةانتحالحالةفىأوالعدو،صفوففىمتخفيا

قيامهمفييشتبهمنمحاكمةتجرىأنويجبآخر.

للجاسوسالطبيعيةالعقوبةهوالموتويكونبالتجسعم!،

.الحربوقتكط

الخامس.الطابور؟التجسس:أيضاانو

جنوبجافرنىشلالاتتقع.شلالات،جالمحرلي

)نهرمثلجةمنم422مسافةإلىمندفعةفرنسا،غربي

البرانس،جبالفىألانحدارشديدتجويفإلى(جليدي

ارتفاععلىويقعجافرني،ديسركالتجويفهذايدعى

فقطالصيففيالماءيتساقطالبحر.سطحمنأم0،05

يشقالذيالجليديالنهرمنجزءاالشمستذيبأنبعد

جافيسمىنهراويصير،الثلجمنكبيرةكتلعبرطريقه

باو.دي

نروستالجاكعفريت.عدريت،دروستالجاك

الصقيعيشكلهاالتيالجميلةالنماذجيتتبعأنهشئيظن

منكثيرفيذكرهيرد.وغيرهاوالنوافذالأشجارعلى

.الأطفالأغنيات

بدأتقدفروستالجاكأسطورةتكونأنالمرجحومن

نأالنرويجيةالأساطيرفيجاءوقدإلمسكندينافيا.فى

فروستي.أوجوكليسمىابنلهكان،الرياحإلهكاري

فروستيوكلمة،مدلآةجليديةكتلةتعنىجوكلوكلمة

وفىالجليد.أيسنجواسمهابنولفروستى.الصقيعتعمى

أنهعلىالصقيعتصويريجريالخرافيةالروسيةالقصص

بسلاسله.والمياهالأرضيربطالذيالجبارالحدادالأب

امرأةباعتبارهالألمانيةالحكاياتفىأحيانا،الصقيعويتبدى

أبيضريعقيتطايرسريرها،العجوزالأمتهزفعندماعجوزا.

.السقوطفيالجليديبدأثم

يوجدمنمقنسيجالجاكارحبكة!.ابعار،

.المطرزةوالأقمشةوالشراشفالطاولاتدمقسعلى

عليهتنسجأنيمكنالذيالجاكارنولمناسمهواشتق

وكذلكأيضا.والنساءالرجالصورأوالزهورتصميمات

نولتشبهالةيتطلبالحياكةمنلنوعالجاكاراسميستعمل

والتصميم.اللونفىتعديلاتلإدخالالجاكار

برازردىاسمرانداالجا!!برة.ضةراووا،الجاول

فيالأصليموطنهاوالشجيراتالأشجارمنلمجموعة

المناطقمنكثيرفىالجاكارانداتنمو.الاستوائيةأمريكا

الظللتوفيرالطرقفيوتزرع.العالمدولفيالاستوائية

نباتأوراقتشبهالتيالكبيرةأوراقهاوتتكون.والزينة

هذهأوراقوتتساقط.وكثيرةدقيقةوريقاتمنالسرخس

فصملنهايةعند-وتقومالربئ.فصلمطالعمعالشجرة
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الجاكاراندالثجارأ

مريكاأموطنها

وتنمو.ئيةلاممتوأا

ماطقفىزينةكأشجار

حيثالعالممنعديدة

وتزدهر.الدافئالمماخء

أواخرفيالاشجارهده

تساقطبعدالربيعفصل

أشجاروتغطى.الأوراق

الجهةعلى-الجاكاراندا

شوارعأحد-اليسرى

حنوبفيبريتوريا

إفريقيا.

قةور

زهارأ

متر15-5.7

وشبهالاستوائيالمناخفيتنمو،مزهرةجميلةشحرةالجماكماراندا

ئي.لامشواا

الضارب،الجميلةالأزهارمنكبيرةعناقيدبإنتاج-الربيع

البنفسجي+الأزرقإلىلونها

التيالجاكارانداشجرةأنواعأحدهوالبقسوخشب

يستخدم.المجزعالخشنوسطحهاالأبيضبخشبهاتمتاز

والتوابيت.والعلبالثقابأعوادتصنيعفيالخشبهذا

الخشب.للبمصدرايعتبركما

عددقدر.مدنهاوأكبرإندونيسياعاصمةورظب

وتعد.نسمة000.761.6بنحوام699سنةسكانها

وكانتالبلاد،فيالرئيسيالاقتصاديالمركزجاكرتا

هولندية.مستعمرةإندونيسياكانتعندماباتافياتسمى

ويعنيالقديماسمهاجماياكارتامنجاكرتااسمويأتي

دجاكرتا.تكتبذلكقبلوكانتلاتقهر.والتىالمزدهرة

جاوه،منالغربيالشمالىالساحلعلىجاكرتاوتقع

جاوه.بحرإلىسيليونجنهريجريحيثجاكرتاخليجعلى

الاستواءخطمنقريبةلأنها،رطبحارجاكرتاومناخ

ويوجد،سم002نحوعليهاالسنويالمطركميةومتوسط

العامبقيةمداروعلىسبتمبر.إلىيوليومنجاففصل

غزير.استوائيمطريسقط

جاكرتامدينةعمرانعليهاامتدالتيالأراضيومعظم

المدينةبنيتوقدالبحر،سطحفوققليلةأمتاراإلالايرتفع

سابقة.مستنقعاتأرضعلى

المدينة

ولهاإندونيسيا.جمهوريةعاصمةالكبرىجاكرتا

مناطقخمسإلىوتنقسم.الخاصةوالمقاطعةالإقليموضع

والمنطقة،الشرقيةوالمنطقة،الوسطىالمنطقة:هىإدارية

مساحةوتبلغ.الجنوبيةوالمنطقة،الشماليةوالمنطقة،الغربية

2.كم065نحوالمقاطعة

فهمويمكن.المساحةشاسعةممتدةمدينةوجاكرتا

نموها.تاريخدراسةمناليومموجودهوكماالمدينةمخطط

حولالهولنديونأنشأهاهولنديةمستوطنةالبدايةكانت

،ام006سنةمسيليونجنهرمصبعنديقعالذيالميناء

صتما.باسمالآنالمنطقةهذهوتعرف

كوتاميناءتحولعشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتوفي

ببناءالوقتذلكفىالهولنديونوقام.الطميمنأرضإلى

إلىكما.نحوبعدعلىبريوكتانجونجفيآخرميناء

سكةخطبطريقوكوتابريوكتانجونجربطوتم.الشرق

طولعلىقليلةبيوتإلاتظهرلمطويلةولمدة.وقناةحديد

منعدديوجدكانالجنوبوإلى.هذهالنقلخطوط

ذلكفييعرفكانالذيالمدينةوميدانكوتابينالبيوت

باسمالميدانفيعرفاليومأماكوننغسبلين،باسمالوقت
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جيدةالفسيحةالميادين

ميدانمثلالتنظي!ا

من(اليمين)إلىفاتاليلا

هذهتعدحاكرتا.معالم

جميلةمتنزهاتالميادي!

وسكانها.المدينةلعمال

الحديثةالبناياتمركزوهو(الحرية)ميدانمرديكاميدان

مزدحمةكبيرةشوارعالميدانغربوتوجدجاكرتا،في

المكاتب.ووحداتالطوابقمتعددةالفنادقمنكثيربها

ولترفريدينمنطقةكانتعشر،التاسعالقرننهايةوفي

بقيةأنغيرالبناء،مكتملةمنطقةجامبيير-الانوتسمى-

مجملها.فىريفيةمناطقكانت،الانبجاكرتامايعرف

مثلكوننغسبلين،منالجنوبإلىالجديدةالضواحيأما

العشرين.القرنبدايةفىظهرتفقدوجوندانجديا،مينتنج

الطراز.حديثةضواحاليومولكنها

حكومةوافقت،ام489سنةأغسطسوفي

فيثانويةمدينةلبناءخططعلىالهولنديالاستعمار

كيبايورانفإنالانأما،كيبايورانباسمالمعروفةالمنطقة

.شهيرةسكنيةضاحية-الحديثاسمهاوهو-بارو

جنوبا.المطردجاكرتاامتدادواستمر

أشهرتقفميرديكاميدانفى.السياحيةالأماكن

منمسلةوهو،القوميالتذكاريالنصبحاكرتا،معالم

53بمغطاةشعلةقمتهاوفى،أم37ارتفاعهايبلغالرخام

النضالمتحفيوجدالمسلةقاعدةوفي،الذهبمنكجم

استقلاليمثلالذيالتذكاريالنصبوهذا.القومى

عامأغسطسمن17فيرسمياافتتاحهتمإندونيسيا،

تذكاريةنصبعدةمنواحدةالمسلةوهذه.أم459

الشديدةالقوميةالنزعةاجتاحتهاالتيالفترةأثناءفيبنيت

وأوائلالخمسينياتاواخرفىسوكارنوالرئيسعهدفي

العشرين.القرنمنالستينيات

الجانبففيميرديكا،بميدانالحكوميةالمبانىوتحيط

قصرويعنيميرديكااستانا،الرئاسىالقصريوجدالشمالي

أياموفي.إندونيسيالرئيسالرسميالقصروهو،الحرية

.الهولنديالعامالحاكممقرهوالقصرهذاكانالاستعمار

إلىهولندامنالسيادةانتقالتمأيضاالقصرهذاوفي

إنزالتمعندماأم949عامديسمبرمن27فىإندونيسيا

القصر.علىالإندونيسيالعلمورفعالهولنديالعلم

المتحفيوجدميرديكاميدانمنالغربيالجانبعلى

ويعرف.أم778عامفىالهولنديونأسسهالذيالقومي

إلىالمؤديتامرينحسنيطريقامتدادعلىالحديثةالشاهقةالمبانى

مرحبا.تمتال
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يستقعونالطيورمحبو

الطيور.حديقةبزيارة

المناطقمنوأحدةوهي

فيالحذأبةالترويحية

بهايوحدالتيجاكرتا،

وجميلةكبيرةأقفاص

إلىبالإضافةللطيور

الجميلة.حدائقها

وذلكالفيلمبنىأيجاجةجيدوجباسمالمتحفهذا

التمثالهذاأهدىوقد.أمامهالموجودالفيلتمثالإلىنسبة

علىالمتحفويشتمل.أم871عامتايلاندملوكأحد

التيالمنحوتاتوبخاصة،الاسيويللفنشاملةمجموعات

ويوجد.جاوهفىوالبوذيةالهندوسيةالفتراتإلىترجع

وأمثلة،المسلمينقبورشواهدبعضبالمتحفأيضا

إندونيسيا،منمختلفةأجزاءمناليدويةللمشغولات

والعربية،الجاويةباللغاتالخطوطاتالافبهاومكتبة

.أخرىولغات،والماليزية

ميدانفيالقوممطالتذكاريالنصبإلىوبايإضافة

التيالمعالممنالكثيرألمس!سوكارنوالرئيسفإنميرديكا،

نإللعالميقولأنهدفهوكان.اليومجاكرتافينراها

أقامهاالتيالتماثيلومن.المشهورةالمدنتضارعجاكرتا

وكذلكبانتينغ،لابانغانفيإيريانغربتحريرتمثالأيضا

المتعددوالفندقإندونيعسيا.فندقمنبالقربمرحباتمثال

سوكارنو.مشروعاتمنواحداكاننفسهالطوابق

مسجدأيضاسوكارنوأقامهاالتيالمعالمومن

سنايان.فيالاسيويالألعابومجمع،الضخمالاستقلال

متعددةضخمةمحلاتوهيالسارينهمحلاتأيضاوأنشأ

سينين.سوقإنشاءإلىبالإضافة،الأغراض

تشملوالتيحداثةالأكثرالحكوميةالمشروعاتأما

اسستهافقد،المصغرةإندونيسياحديقةأو،مينىالتامان

نمطفيللتنوعصورةتقدمالحديقةوهذهسوهارتو.زوجة

حديقةأيضايوجد.للعمارةبالنسبةوخصوصاالحياة

حديقةوتشمل.الختلفةالطوريضمكبيروقفص،فواكه

ومسبحا.ومطاعمترويحيةأماكنأيضاالمصغرةإندونيسيا

مجمعمسرحعلىوالتسليةالترفيهيةالفقراتوتقدم

يأماسكيوبخيسمىالذيالضخموالمسرحالسينما

متخصصةمتاحفأيضاويوجد.الذهبيالقوقع

.والمنسوجات،والدمىالبريدوطوألغللسيراميك

السكنيةالمناطقإحدىفيسوراباياجالانطريقويقع

هذافيويباع.بهالموجودالكبيربالسوقويشتو،بالمدينة

الخزفذلكفيبماالقديمةالبضائعأنواعكلالسوق

الحقيقية.العتيقةالاثاروبعضالصيني

وقد.أنكولجاياهيالترويحيةجاكرتاحدائقواكبر

حديقةوبهاجاكرتا.خليجفيمستصلحةأرضعلىبنيت

وبحيرة،مسابحأيضاوتوجد.فانتازيدنياتسمىألعاب

البحروسباعالدلفينحيواناتوتقدم.للتجديفصشاعية

للجمهور.اليوميةعروضها

حيث،الشاطئعلىمنتجعاتجاكرتامنبالقرب

ويستطع.والسباحةوالصيدبالتجديفالزواريستمتع

الألفجزرإلىبالقوارببرحلاتيقومواأنأيضاالزوار

بهاتتوافرالتيالشاطئعنالبغيدةسريبوبولاوجزيرة

الغطس.رياضةلهواةوتسهيلاتتجهيزات

!
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الماضىوذكرياتبقاياترىكوتاالقديمةالمدينةفي

سنةفىبنيتالتىالهولنديةالبلديةدارفتجد.الهولندي

السبعينياتوفيقاعدتها.فيالزنزاناتوتوجد،أم627

متحفإلىالقديمالبلديةمبنىتحولالعشرينالقرنمن

إلىمدعاةالمتحفهذاتجديدكانوقدبجاكرتا،التاريخ

المتحفهذافيويعرض.المدينةفىالقديمةالأجزاءتجديد

الح!ص!ازمنمنصينىوخزف،أثاثوقطعتاريخيةوثائق

مستودعين.فىفيوجدالمائيةالأحياءمتحفأما.الهولندي

الشرقيةاهمدالشركةحصنأولمنتبقىقدذلككل

كلبا،سونداتوجدنفسهاالمنطقةوفي.جاوهفيالهولندية

هووهذا،السمكسصقأولكانباسارباسمتعرفالتي

إلىالهولنديونيأتىأنقبلجاكرتالميناءالأصليالمكان

منوكثيراالصيدسفنالانالمكانهذاويخدم.المنطقة

الجزر.بينتبحرالتيالسفن

السكانكثافةتصلمزدحمةمدينةجاكرتا.السكان

متوسطأما.مربعمتركيلولكلنسمة12)288إلىبها

السنة.فى3%منأكثرفهوالسكانىالنمو

فىمكانأيفىالحالهوكماجاكرتا،فىوالناس

من85%مايقاربدينهما.أختيارفيأحرارإندونيسيا،

نحوالبروتستانتالنصارىويشكل.مسلمونالسكان

فنسبتهمالبوذيونأما%،5نحوالروموالكاثوليك%6،

.السكانمن%4نحو

لهجاتإحدىوهيجاكرتا،لهجةهيالمحليةاللغة

بتاوى،باسمقبلمنتسمىكانتالتيالإندونيسيةاللغة

ذلكمنوبالرغم.جاكرتاديالكاسمالانعليهاويطلق

فىالناسبهايتكلمالتيالرسميةاللغةهيالإندونيسيةفإن

إندونيسيا.أنحاءجميعوفيجاكرتا

تضمحيثإندونيسيا،فيأنفتاحاالمدنأكثرجاكرتا

دولومنإندونيسيا،أجزاءكلمنسكانيةمجموعة

الأجنبية.والقنصلياتالسفاراتبهاوتتركز.أخرى

باتافياتسمىكانتالتي-جاكرتاأصبحت.التعليم

الوقت-ذلكفىالهولنديةالهندلجزرعاصمةبوصفها

مدرسةالهولنديونأمس!ح!ا851سنةفي.للتعليممركزا

الحكوميالشعبيالادبمكتبتأمس!.هناكللطب

كتببنشريقوملكيأم809سنةبوستاكابالاي

الهولنديونأسسأم269سنةفي.الإندونيسيةباللغات

والان.للفنونكليةتأسيسهمذلكوتلا.الحقوقكلية

جامعةأشهرهاالعلياوالمعاهدالجامعاتمنكثيريوجد

نجدالعاليللتعليماالتابعةالأخرىالجامعاتومنإندونيسيا.

الأهلية.والجامعةالنصرانيةالجامعة

لإندونيسيا.الاقتصاديالمركزجاكرتاتعدالاقتصاد.

الكبرىالحكوميةللشركاتالرئيسيالمقربهاويوجد

التي،الخاصةالإندونيسيةالشركاتمعظمإلىبالإضافة

.إندونيسيونأوأجانبيمتلكها

وألالات،،الزجاجيةالأوانيجاكرتافىالمصانعتنتج

،المطاطومنتجات،والورق،النباتيةوالزيوتوالعسمن

.أخرىومنتجاتوالمنسوجات،والصابون

فىتأسمستفقدإندونيسيافيصناعيةمنشأةأولأما

وباللإضافة.بريوكتانجونجمنكم51بعدعلىبلوجادوص!

للحديد.ومسبكللجعةمصنعيوجدذلكإلى

معبريوكتانجونجميناءيتعامل.وا!لواصلاتالنقل

ومعظمإندونيسيا.فىالخارجيةالتجارةمنكبيرةنسبة

الإندونيسيةالجزرتخدمالتىالإندونيسيةالشحنخطوط

جاكرتا.فىتوجدالخارجيةالسفنتستقبلالتيوالموانئ

هتا.-سوكارنومطارهوحديثدوليمطاروبالمدينة

حديديةوسككطرقشبكةجاوهبمدينةجاكرتايربط

،والحافلات،بالسياراتمزدحمةالمدينةوشوارع.م!ضفة

المروريللتكدسوتتعرض،والشاحنات،الأجرةوسيارات

منعتوقدوالمساء.الصباحفىالذروةساعاتأثناءفى

ثلاثذاتدراجاتوهى-بيكاكزادتسييرالحكومة

منبالتدريج-الركابنقلفيتستخدمكانتعجلات

العشرينالقرنمنالتسعينياتوفي.المدينةأجزاءمعظم

أجزاءجميعمنالدراجاتهذهمثلالإقليمحكومةمنعت

.السياراتمرورحركةتعوقلأنهاجاكرتا

تاريخيةنبذة

باسمكانآهلاالانجاكرتاعليهتقعالذيالم!صانكان

إلىالتاريخيةالدلائلوتشير.التاريخماقبلعصورفيحتى

وفي.الميلاديالرابعالقرنفيجاوية-هنديةمملكةوجود

سوندااسمهميناءالمكانأصبحالميلاديعشرالحاديالقرن

التجاريةالبرتغاليةألاساطيلزارتأم905عاموفيكلبا.

سوندافيتجاريمقرإنشاءالبرتغاليونوحاول،المنطقةهذه

الرغبة،هذهالبرتغاليونيحققأنوقبل،أم522سنةكلبا

المنطقةعلىبالاستيلاءالمجاورةالمسلمةبانتندولةقامت

تسميتها.وأعادت

جاكرتاأميرسمحالميلاديعشرالسابعالقرنوفي

وفي.المدينةفيمخزنببناءالهولنديةالشرقيةالهندلشركة

عامحاكممنصبكوونبيترسزونتولىأم961عام

علىاستولىنفسهالعاموفيآمميا.فيالشركةممتلكات

الهولنديونقاوم.باتافياتسميتهاالهولنديونوأعادجاكرتا

تزيدلمدةباتافياوظلت.ماتارامومنبانتنمنالهجمات

الهندجزرفيالهولنديللتوسعقاعدةسنة003على

بهتعرفإندونيسياكانتالذيالاسموهو،الشرقية

.آنذاك
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المنخفضةالأرضهذهعلىمدينةالهولنديونوأقام

المدنغرارعلىمدينةوهي،المستنقعاتعليهاتغلبالتي

رئيسية،قناةلعملوذلكسيليونغبتسويةفقاموا.الهولندية

أقاموها.التيالمستوطناتإلىمباشرةالسفنتبحرلكي

وحولها.المدينةخلالالقنواتبعضبشقأيفئاوقاموا

هذهأنغير.الطوبمنبيوتابنواالقنواتهذهطولوعلى

ومياهالقاذوراتتلوثهاأصبحتالسنينمروعلىالقنوات

الصحى.الصرف

مدنأقلمنواحدةوأصبحتباتافياسمعةساءت

منالعشرينياتوفى.الصحيةالناحيةمنمستوىالعالم

كلمنشخصا032يموتكانعشرالتاسعالقرن

وعندمامحنويا.بهايعيشونالذينمنأوروبى000.1

الملاريانشرفييساعدالبعوضأنالتقاريرأوضحت

المستنقعاتفيتوالدهلمنعالإجراءاتاتخذت،بالمنطقة

أثرهاعلىانخفضصحيةترتيباتواستحدثت.المحلية

العشرينالقرنوبحلولكبير.بشكلالوفياتمعدل

فقط03إلىوصلحتىالوفياتمعدلانخفضالميلادي

أوروبي.000،1كلمن

ريفيمنزلالعامللحاكمأصبحأم745عاممنابتداء

الهولنديونيعرفهاوكان،العليلالهواءذاتبوغرتلالفي

قرر،العشرينالقرنمنالثلاثينياتوفي.بوتنزورغباسم

الأراضىعلىباتافيامنعاصمتهمنقلالهولنديون

فوقوصحةنظافةأكثرمكانوهو،باندونجإلىالمنخفضة

سنةفياليابانيالغزوبسببتعثرذلكتنفيذأنغير.التلال

.أم429

باتافيااسماليابانيونغيرللبلاد،اليابانيالغزوأثناءوفي

الحكومةاتخذتام،959عاموفيجاكرتا.إلى

للبلاد.الدائمةالعاصمةجاكرتابجعلقراراالإندونيسية

عينهالذي-سابقبحريقائدوهو-صديقنعليكان

،م7791إلىم6691عاممنلجاكرتاحاكماسوكارنو

اللإداريةكفاءتهأنإذجاكرتا؟تاريخفىالحكامأنجحمن

قدمدربا؟بحرياضابطابصفتهأنضباطهإلىبالإضافة

الأحوالأنغير.للمدينةولايتهحسنعلىانعكست

ساعدتالتيهيسوهارتوحققهاالتيالجيدةالاقتصادية

صديقنعلىبنى.منجزاتهأكثرتحقيقعلىصديقنعلى

السريعةالطرقعلىيرتكز،التنطمجيدحضاريانظاما

بإكمالأيضاوقام.الجميلةالمبانيتطوقهاالتيالحديثة

الذيالاستقلالكمسجدسوكارنو،مشروعاتبعض

أيضاوأتم.العالمفيمسجدأكبرالوقتذلكفيكان

تحارية.مراكزعدةإلىبالإضافةسنيانفيالبرلمانمباني

برأسمالتبنىالفنادقكانتصديقنعليعهدوفي

وولممائلالطرقصديقنعلىحسنوقدخاص.

الهاتفخدماتأيضاحسنكما.العامةالمواصلات

.والمياه

السكانيالازدياد،تزالوماجاكرتا،مشكلةكانت

استولىعندمانسمة000701السكانعددكانالمطرد.

عددكانأم085عاموفي.المنطقةعلىالهولنديون

ما359عاموفي07!...منأقلالمدينةفيالسكان

الحربوبنهاية،نسمة000.435السكانعددبلغ

000.844عددهمصارأم459عامفيالثانيةالعالمية

منالمصنوعةالمباني

علىوالحبالخيزران

مازالتالقديمالطراز

جاكرتا.فيكثيرة

القنواتومازالت

الهولنديةوالقوارب

السكانبعض!يستخدمها

المحليين.
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حتىعددالسكانتضخمفقدام659عامفيأمما.نسمة

إلى6وصلأم679عاموفي.ملايين4إلىوصل

جاكرتاصديقنعليأعلنأم079عاموفي.ملايين

فيهاالمقيمينعلىلزاماوأصبح،المهاجرينأماممغلقةمدينة

ل!االإداريةالإجراءاتهذهأنغير.هويةبطاقاتحمل

واستمرجاكرتا،إلىالوافدينتقليلفىمجديةتكن

الازدياد.فيعددالسكان

.جاوه،إندونيسيا:أيضاانظر

التي،الأطفالأدعابإحدىالجاكسلعبة.لعبةالجاكلى،

مجموعةلعبةأيضاوتسمى،صغيرةمعدنيةبقطعيلعبونها

أثناءالأرضمنالقطعأخذاللاعبينعلىويجب.الحصى

.أخرىمعدنيةقطعةأوكرةومسكأعلىإلىقذفها

القطعمنأكثرأووستب!صة-عادة-الأطفالويلعب

منعددتحقيقمحاولينبالتناوباللاعبونويلعب.المعدنية

يكملالذيالأولفاللاعب.خسارةدونالمثيرةالجولات

هذهبعضوتسمى.باللعبةسيفوز،المثيرةالجولات

وسعادتها.الحياةتعاسةالمثيرةالجولات

وأكثركرةبدونسرعةأكثرالجاكعرلعبةتكون

الجولةأداءويتم.قطععشر-عادة-وتستخدم.صعوبة

الهواء.فيواحدةقطعةتقذفعندماالمثيرة

نالمرجخأومن.خاناتستمعدنقطعةولكل

اقيالحصىمجموعةمنجاءتقداللعبةهذهتكون

معدنية.وقطعالمطاطمنمص!وعةلكرةالأطفاليؤديهالعمةالجاكس

قديمةاسيويةلعبةوهناكوأوروبا.آسيافىتعستخدم

الحيواناتأوالخرافمفاصلعظامفيهاتستخدم

.الأخرى

م(.4791-2881)يونجألكسندر،جاكسون

الأصليينالأعضاءاحدكان.كنديطبيعيةمناظررسام

خلال-أنفحسهمسمواالذينتورونتوفنانيمجموعةفي

الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينياتوأوائلالعشرينيات

السبعة.مجموعة

أحدنوفمبرألجوما،

التيالطميعيةالمناظر

الكندية،الق!ارتصور

ألكسندررسمها

ليعكص،حاكسون

محطقةوروعةحمال

اونتاريوبحموليألجوما

كندا.لى



912لويسجسى،جاكسون

الجماليةالنواحييصورواأنالرسامونهؤلاءوحاول

جديدةكثيوةفنيةأعمالأوقدموا.الكنديةالقفارفي

لمدةالأرضباستكشافجاكسونوقام.واضحةوبألوان

فيالمجموعةهذهنفوذ-كبيرةبصورة-وهبطعاما.02

جاكسونولكن.العشرينالقرنمنالأربعينياتأواخر

منلاتحصىأعدادخيالأثارواالفنانينمنورفاقه

المناظرتلكعجائبعلىعيونهموفتحوا.الكنديين

الطيعية.

في-أولأ-ودرس.مونتريالفىجاكسونولد

الفنونمعهدفيذلكوبعد،مونتريالفيالمسائيةالفصول

جاكسونوسافر.باريسفيجوليانوأكاديميةبشيكاغو،

حيثوفرنسا،إيطالياإلىام129و1191عاميفي-

تخطيطة.رسوماترسم

الرئي!.م(5481-م761)7ندروأ،جاكسون

جعلأم(.-837أ)982المتحدةللولاياتالسابع

رئاستهفترةفياعترض.قوةأكثرالرئاسةمكتبجاكسون

وهذا.الأمريكيالكونجرسأقرهاقرارمشروع21على

مشاريععلىكافةالسابقينالرؤساءاعتراضاتيفوقالرقم

بقراراتهجاكسونواكتسب.الأمريكىالكونجرسقرارات

الشعب.ببطليعرفوصار،الاخرينإطراءاتالقوية

كاروليناأوالشماليةكارولينافيجاكسونولد.حيماته

الدقة.وجهعلىمعرو!تغيرولادتهمكانإنإذ،الجنوبية

خالهمزرعةفيكانتولادتهأننفسهجاكسونويعتقد

فيكانتالتيالجنوبيةبكاروليناوكسهومستوطنةفى

كانالذيجاكسونوصار.بريطانيةمستعمرةالحينذلك

عافا.41وعمرهلمجيمافقيرينلمهاجرينابنا

راشيلبالسيدةتزوجمحاميا،جاكمسونأصبح

.ام197عامروباردسدونلسون

كانالذيجاكسوناكتعسب.الجنديجماكسون

حربهفيلثمهرةام،208عاممنذتنيسىميليشيافيعضوا

بينام281عامدارتالتيالحربوفيالهنود،ضد

هزيمةجاكسونقواتوألحقتوبريطانيا.المتحدةالولايات

وجعلأورليانز.نيومعركةفيالبريطانيةبالقواتساحقة

قوميا.بطلاجاكسونمنالانتصارهذا

عامانتخاباتفيالرئاسيةحملتهجاكسونقاد

ادمز.كوينسىجونأمامخسرهاولكنه.ام482

لعامالرئاسيةالحملةفيآدمزمنافسهجاكسونوعارض

التاريخفيمرارةالحملاتأكثرإحدىوكانت،ام828

الديمقراطىالحزب-دائمةبصفة-قسمتفقد.الأمريكي

بالجمهوريينيعرفونادمزمؤيدووصار،الجمهوري-

الرئيس.لمنصبجاكسونآدمزخصسومورشح.الوطنيين

وأالجمهوريينأنفسهميسمونجاكسونمؤيدووظل

منشأالمؤرخينمنكثيرويعزو.الديمقراطيين-الجمهوريين

الديمقراطي-الحزبانقسامإلىالحديثالديمقراطيالحزب

ساحقا.فوزاجاكسونوفاز.الجمهوري

جاكسونكافأأم(.-833أ)982الأولىالإدارة

هذاعرفوقد.حكوميةبوظائفمؤيديهمنكثيرا

الدولةسياسةفيطويلةلمدةاستخدمالذيالأسلوب

الفاسد.بالرجلأحياناجاكسونويوصفالفاسد.بالنظام

للموظفيكونأنالضروريغيرمنأنهيعتقدوهو

نظامهأنويرى.لوظيفتهوفقابحياتهيتعلقحقالفيدرالي

منديمقراطيةأكثرالحكومةيجعلالعمالاستبدالفي

.الناسمنأكبرعددلتوظيففرصتوفيرخلال

رسومبزيادةقانونا،ام828عامفيالكونجرسأجاز

كاروليناوادعت.المستوردةالبضائععلىالجمركيةالتعريفة

قانونأيعلىتعترضانولايةأيةبإمكانأنالجنوبية

ذلكفيأنالولايةتلكاعتقدتإذا،الكونجرسيجيزه

نأالجنوبيةكاروليناوأعلنتللدستور.انتهاكاالقانون

بأيتتمتعلاأم،832و1828لعاميالتعريفةقوانين

إذاالاتحادمنبالانسحابوهددت.ملزمةشرعيةصفة

فيتشارلستونميناءعندالرسومجمعالحكومةحاولت

والسفنالعسكريةالفرقجاكسونوأمر.الجنوبيةكارولينا

الكونجرسوأجاز.تشارلستونمنطقةإلىبالتوجهالحربية

.القوةباستخدامقرارمشروعجاكسونمنطلببموجب

جمعفيالمسلحةالقواتاستخدامالقانونهذالهوخول

الحينذاتفيالكونجرسواعتمد.الجمركيةالرسوم

تخفيضبمقتضاهيتموسطجمركيةتعريفةقرارمشروع

.أعوام01لمدةالجمركيةالتعريفاتجميع

فىجاكسونفازأم(.أ-837)833الثانيةالإدارة

وفسر،الثانيةللمرةساحقافوزا،ام832عامانتخابات

وأمر.المصرفيةلسياستهجماهيرياعتمادبأنهانتخابهإعادة

،المتحدةالولاياتمصرفمنالحكوميةالودائعبتحويل

أموالسحبعلىوترتب.الولايةمصارففيووضعها

القومي.المصرفصلاحياتتقليصالحكومة

معتتعاملأنالحكومةعلىأنيعتقدجاكسونوكان

أعضاءوليسوا،الأمةوصايةتحتجماعةباعتبارهمالهنود

مستقلة.أم

القسميؤديبيرنفانمارتنصديقهشاهدأنبعد

المسماةمزرعتهإلىرجع،ام837عامفيكرئيس

توفي.وفيها،ناشفيلمنمقربةعلىالواقعةهيرمتيج

أحد(.-ام)419لويسجسي،جاكسون

فىللسودالمدنيةبالحقوقطالبواالذينالنشطينالدعاة



ليشير،نكسوجا031

وكانتعميد.وقس،سياسيوزعيم،المتحدةالولايات

عامىفىالديمقراطيةالرئاسةانتخاباتفىمرشمخا

حملتىفىاهتمامهجاكسونركزأم.889وم،8491

وركز.الأخرىوالأقلياتالسودمشكلاتعلىترشعيحه

المشكلاتعلىخاصةبصفة،ام889لعامحملتهفى

متعلقهوماوكل،المتحدةالولاياتلمزارعيالاقتصادية

لتسجيلجهودهجاكسونبذلكما.العماليةبالطبقة

المؤتمرينفيالأقلياتتمثيلوزيادةالسودالناخبينمنالمزيد

للحزبم،8891وام،849عاميفيالقوميين

بالترشيحالفوزفىجاكسونفشلوقد.الديمقراطى

باعتبارهشهرةاكتسبولكنه.المؤتمرينكلافيمللرئاسة

الأمري!سة.السياسةفىالمؤثرينالخطباءاعظممنواحدا

فىجاكصونولد

الجنوبية.بكاروليناجرينفيل

ولايةجامعةفيوتخرج

الزراعيةالشماليةكارولينا

اهتمامهوأولى.والفنية

فياللاهوتىللمعهد

جاكسونوعملشيكاغو،

حتىأم669منالفترةفي

تشغيلمدير،أم719

جاكسونجسىالمنتجةالمناطقلإحدى

اليدتعدوهى،للحبوب

وهوواستطاع.الجنوبيةالنصرانيةالقيادةلمؤتمرالاقتصادية

المملوكةالشركاتمنكثيرايقنعأنالدوربهذأيقوم

المملوكةالشركاتمنتجاتوبيعالسودبتوظيف،للبيض

للسود.

منظمةأم719عامشيكاغوفيجاكسونوأسس

تكرسمنظمةوهي،الإنسانيةلخدمةالمتحدالشعب

اقتصاديا.السودلدعمجهودها

بوشيسمىمشروعاأم،769عامفيجاكسونبدأ

الطلابلمساعدةمخصصبرنامجوهو،المتفوقينأجلمن

أفضل.تعليمعلىيحصلواحتىالسود

سوريا،إلى،ام849عامفيجاكسونسافر

برتبةمأسورأمريكيجويملاحعنيفرجأنوأستطاع

القواتأسقطت،جودمانروبرتواسمه،بحريملازم

كما،أم839عامالحربأثناءلبنانفيطائرتهالسورية

إطلاقمنوتمكنكوبا،،ام489عامفيجاكسونزار

فيمحتجزينكانواكوبيا،62وأمريكيا22سراح

بعضسراحإطلاقفىساعدام099عاموفيالسجن

وقد.العراقيةالسلطاتاحتجزتهمقدكانتالأمريكيين

أسود.أمريكيازعيماسحعتهالمساعيهذهفيدورهعزز

ودفاعهالسياسيةلإنجازاتهسبنجارنميداليةجاكسونحاز

غيرعضواالشيوخلمجلساختيرثم.المدنيةالحقوقعن

الأجرمدفوعغيرمنصبوهوكولومبياولايةعنمنتخب

ضمنيعملأنهإلامحددةتشريعيةأعباءشاغلهيتحملولا

كولومبيا.ولايةيخدمالذي)اللوبى(المصلحةضغطفريق

روائية.م(5691-9191)شيرلي،جاكسون

تحكيالتيبقصصهاعرفت.قصيرةقصةوكاتبةأمريكية

التلبيتشبحقصتهاكانتوربما.النفسيالرعبعن

تحكىقصةوهي.الناسعامةبينرواجاالأكثرأم()959

المأساويةالنتائجوتصف،للطبيعةخارقةأثمياءعن

عبرالطريقمنها:أخرىرواياتولجاكسون.للكراهية

الطائرعشام(بم519)هنجسامانام(،)489الجدار

دائماكناام(بم)589الشمسيةالساعةأم(بم)549

ام(.)629الفلعةفينعيش

الحظمسألة:فهيالقصيرةقصمصهاأشهرأما

فىحدثتإنسانيةتضحيةعنتحكىوهىام(،)489

الأخرىالقصيرةقصصهابعضأما.عاديةأمريكيةمدينة

لدىالوحدةوحياة،التحامل:مثلاجتماعيةبمسائلفتتعلق

أكثرالأعمالهذهمنالعديدإن.الحديثةالأمريكيةالمرأة

هزلية،بصورةجاكسونكتبتكماروايتها.منواقعية

الحياةهما:خياليتينذاتيتينسيرتينفىالأربعةأبنائهاعن

م(.1)579العفاريتتنشئةام(،)539الهمجبين

منوتزوجتفرانسيسكو.سانفيجاكسونولدت

شهير.أمريكيأدبناقدوهو،هايمنإدجارستانلي

المغنينأحد(-م591)8مايكل،جاكسون

منواحداويعتبر.شعبيةأغانوملحنوراقص،الأمريكيين

حققت.الروكموسيقىيؤدونالذينالفنانينأشهر

فيقياسىرقمأكبرأم(ا!لثير)82!الموسيقيةمختاراته

مختلففىنسخةمليون04منهابيعتفقد.المبيعات

ا!لثيرفىأغنياتهمنأربعاجاكسونكتبوقد.العالمأنحاء

جين.بيلي،عليهتغلبهما:ناجحينعملينتضمنأ!ذيا

والترقيمالإيقاعبقوةجاكسونموسيقىوتتميز

والإيقاعالحيويةعناصربينيجمعالذيالثابتالموسيقي

الملامحأحدالإيقاعيرقصهإن.المحمومةوالاهتزازات

بصورةجاكسونوبرز.الأفلامفيالحيأدأئهفيالبارزة

يعد.الروكفيديوتسمىشعبيةقصيرةأفلامفيصارخة

دقيقة13مدته،رعبفيلمالمثيرلأغنيةالروكفيديو

.مثيرةانطباعاتمعورقصهجاكسونغناءبينويجمع

القمرسيرفيديوشريطباعدادجاكسونقامكما

علىقرانهجاكسونعقدأم،499عاموفىأم()889
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بريسلي،الفيسالروكموسيقىنجمابنةبريسليماريليزا

طلاقهما.اعلناالتالىالعاموفي

المتحدةبالولاياتفلوريدافيمدينةأكبر!جاعسوففيل

وعدد،نسمة719.672سكانهاعدديبلغ،الأمريكية

عاصمةتعتبر.نسمة727609الحضريةالمنطقةسكان

مهم،بحريميناءأنهاكما.الولايةفيوالتأمينالمال

الولاياتشرقيجنوبفيالرئيسيوالنقلالتوزيعومركز

فلوريدا.شرقىشممالفيجاكسونفيلوتقع.المتحدة

فيهاويتمفلوريدا.موانئأنشطثانيةالمدينةهذهوتصنف

البضائع،منمتريطنمليون11وتفريغشمحنسنويا

فيها.المهمةالأعمالمنوإصلاحهاالسفنبناءيعتبركما

اليعاقبة.:انظر.الجاكوبيديين

أشهرمنفارساجالاهادالسيركان.السير!جالاهاد،

المائدةمؤتمرأساطيرتاريخفيللفنتذوقاوأكثرهمالنبلاء

تاريخمنالوسطىالقرونفيارثرللملكالمستديرة

بريطانيا.

الكتابحكاياتفيالبدايةفيجالاهاداسميظهر

النثر-منمجموعةوهو،باللاتينيةالمكتوبالمقدس

بدأالذيالارثريالعهدإلىالمنسوبالرومانسىالفرنسي

.أم215عامحوالي

ام(.119-ا)822فرانسيسالسير،جالتون

مشهوراأصبح،داروينتشارلزعموابنبريطانيعالم

.الإنسانوعلم،والوراثة،الجويةالأرصادعلمفيبأبحاثه

عندراسةفىوناميبياالسودانفىسنواتخمسأمضى

علمفيمهمةنظرياتجالتونوضع.المناطقتلكسكان

الإعصارفكرةوقدمالطقسخرائطونشر،الجويةالأرصاد

إلىالبصماتعندراستهوأدت.الطقسانظر:المعاكمى،

الرسمانظر:.الهويةعلىالتعرففياستخدامها

بالأصابع.

أنماطحمسبيتنوعانوالحيوانالنباتأنجالتونزعم

دراسةفيوطبقهاجديدهإحصائيةطرقاواستنبط.معينة

علىالإنجليزيحأ+!!را!3اسمأطلقمنأولوكان.الوراثة

للجنصرالمنظمالتحسينإلىجالتوندعا.النسلتحسينعلم

فيوترك.المتفوقينبالوالدينسماهممنباختيارالبشري

جامعةفىالنسلتحسينقسملتأسيسالمالبعضوصيته

.لندن

فىوتعلمبإنجلترابرمنجهاممنبالقربجالتونولد

وكتب.كمبردججامعةوفيالعامبرمنجهاممستشفى

ام(،)874الإنجليزالعلماءام(؟)986الموروثعبقرية

وتطورهاالعقليةالإنسانملكةفيتساؤلات

ام(.)883

روائيام(.339-)1867جونجالزورثي،

عامللادابنوبلجائزةنال،بريطانيمسرحيوكاتب

الواقعي،الإنجليزيالأدبفيمهمةمكانةله.ام329

زمنه.فيللمجتمعالنسبيالموضوعىوصفهبسببوذلك

عميقااهتمامامهتماكان

فيالاجتماعيةبالمشكلات

أعمالوأشهرأيضا.عصره

بطولةروايتهجالزورثي

ثلاثيةوهي،فورسايت

العقارمالك:تشمل

مجلسام(،في)609

الإداريالقفماء

للإيجارام(،2!)0

جالزورثيجونإلىبالإضافةام(129)

.موجزةربطفواصل

إحدى-فورسايثسومزخلالمن،جالزورثييصور

منالمتوسطةفودتىالطبقةمجتمعتدهورروايتهشخصيات

الأولى.العالميةالحربسنواتمابعدحتىام088عام

روائيةثلاثيةفيفورسايثعائلةقصةسردفياستمروقد

ام(،29)4الأبيضالقردمن:تتكونحديثةهزليةأخرى

جالزورثيعالج.البجعأغنية1(بم)269الففيةالملعقة

تقارن.والماديةالمثاليةبينالصراعفورسايثعائلةعملهفي

القانونمعاملةبين1(09)6الفضيالصندوقروايته

(أم09)9نزاعروايتهأماالبشر.بنىمنوالأغنياءللفقراء

تصويرهأدى.لإضرابمعارضين،قادةعنادفتصور

إلىام(،019)العدالةروايتهفيالبشعألانفراديللحبس

ام(،)229الانتماءاتمسرحيتهأما.السجونإصلاح

وتحتوي.العنصريةوالتفرقةالاجتماعيالسلوكفتعالج

بسيط.مباشروحواركثيرةمؤثرةمشاهدعلىمسرحياته

سري،مقاطعةفيهيل،كنجستونفيجالزورثيولد

.ام798عاملهروايةأولنشربإنجلترا.

وعالمطبيبام(.-897ا)737لويجىجالفانى،

علىقادرةالكهربائيةالتياراتأناكتشف.إيطاليتشريح

أثبت.والأعصابالعضلاتفيتقلصاتتسببأن

قتلتضفدعةمستخدماتحربةفىالتقلصاتهذهجالفاني

الأعضاءوظائفعلمأساسياتهذابعملهوضعللتو.

معيتعاملالأعضاء،وظائفعلممنفرعوهو،العصبي

العصبي.الجهاز
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وظائفعلمفيبأبحاثهشهرةجالفانياكتسب

عشر.الثامنالقرنمنالثمانينياتخلالالحيوانيالأعضاء

الفقريالعمودفيالنحاسمنخطافاتأدخلفقد

،حديديبملقطالخطافاتهذهوأوصللضفدعة

كهربائية.بشحنةصدمهاعندماالضفدعةأرجلوارتعشت

خاصةكهرباءوجودعلىبرهنأنهخطأجالفانيافترض

حتىيعرفما،يعلمأندون،اكتشفولكنه.بالحيوانات

نتيجةكهربائىتيارإنتاجوهو-الجلفنةباسمالان

الكهرباء.انظر:.رطبةبيئةفىفلزينلاحتكاك

وصحةللتشريحأستاذاأصبحبولونيا.فىجالفانيولد

الطيوركلىوعلىالعظامعلىببحثهواشتهر.هناكالمرأة

واذانها.

ام(.849-091)1هوريسجورج،جالوب

آراءاستورعفيمتخصص،أمريكيإحصاءعالم

جالوباستطلاعأصبح.الأعمالومسحالجمهور

وشعبيةالعسياسيةالقضاياحولالجمهور(رأي)استطلاع

انتخاباتبنتائججالوبتنبأجدا.مشمهوراالسياسيين

بدقة.3691عامالرئاسة

فىلدقتهنظراسمعتهمنالرفعفيالنجاحهذاساعد

التنبؤ.

بالنسبةالقارئاهتماماتلقياسطريقةجالوبطور

،ام359عامفىأسس.والإعلاناتالرئيسيةللأخبار

بنيوجيرسي.برنستونفىالأمريكيالجمهوراراءمعهد

أيوا.،جيفرسونفيجالوبولد

تحدىداوود.الملكزمنفيقويامحارباكان!جالوت

لمقاتلته.أبطالهمأحدلهيرسلواأنإسرائيلبنيجيم!

وخمسةنبلاسلاحهكلوكان.لذلكداوودفتطوع

ورمى،الحقعلىأنهمنواثقا،تقدمذلكورغم،حجارة

قطعثم،فقتلهجبهتهفيجالوتفأصاب،الأولالحجر

رأسه.

وجاء،البقرةسورةفيالكريمالقرآنفيالقصةوردت

ملك-طالوتوكان.جالوتقتلالذيهوداوودأنفيها

ابنته،يزوجهأنجالوتقتلإنوعدهقد-إسرائيلبني

إلىالملكآلثم،لهفوفى،أمرهفىويشركهنعمتهويشاطره

العظيمة،النبوةمناللهمنحهمامعالسلامعليهداوود

.152:القرة!والحكمةالملكاللهوالاه):تعالىقالولهذا

قال.النبوةأيوالحكمةطالوتبيدكانالذيالملكأي

عليناأفرغربناقالواوجنودهلجالوتبرزواولما):تعالى

فهزموهمبزآالكافرينالقومعلىوانصرناأقدامناوثبتصبرا

وعلمهوالحكمةالملكاللهوآلاهجالوتداودوقللاللهبإذن

لفسدتببعضبعضهمالناساللهدفعولولايشاءمما

:البقرة!العالمينعلىفضلذواللهولكنالأرض

الأسكتدنديين،المشاةجنودمنوحدةالجالو*س

يدفعمنلحسابيشتغلونمرتزقةمحترفونجنودوهم

عشرالرابعالقرنفىالأيرلنديونالقادةوظفهم.لهم

لباروناتالمتناميةالقوةضدكفاحهمفيالميلادي

حديديةخوذاتالجالوقلاسجنودارتدى.النورمنديين

يحملونوكانوا.الخفيفةالدرعبمثابةقصيرةومعاطف

طويلة.وسيوفاللمعاركعريضةفؤوسا

تاريخ.،أيرلندا:أيضاانظر

قياسوحدةاب!لى

الجالونيستخدم.للسوائل

أ!شرأليافيالإمبراطوري

?"!والمملكةونيوزيلنداوكندأ

لم.،الجالونيساوي.المتحدة

زصأا"لم!024772الإمبراطوري

؟ء!ء3ويعادل،مكعبةبوصة

كا"من3سم4و.90546

لم"يساويكماالصوائل.

373!-كاكاكوارتات4الجالون

كاكا3كا!،ينتاتبا8لويعاد(رباع)أ

كا/وأما.السوائلمن()أثمان

!و!/!،المتحدةالولاياتفي

؟لأ؟ءكاكميةهوالجالونفإنوكندا

ء%"!"!!!!ايسعوعاءيملأالذيالسائل

-!كاج1كاأنأي.مكعبةبوصة231

!كا!ء!!!ش،يساويالجالون

وأكوارتاتأربعةيسعالجالون30سم)11478523

لايشات.ثمالية؟الاينتأيضا:انظر

والمقاييس.الأوزانبمالكوارت

جمهوريةفيجالويمقاطعةحكومةومقرعاصمةبدي

تتمتعمقاطعةوهي،842.05سكانهاعدديبلغأيرلندا،

سواحلعلىالمدينةتمتد.كوناختإقليمفيمحليبحكم

سلسلةينتجالنمو،مطردصناعىمركزوهى.جالويخليج

والحواسيبالملابسصناعةإلىإضافة،السلعمن

كما.ألاتصالومعداتالتبريدووحداتالطبيةوالمستلزمات

كليةوتعد.المدينةاقتصادفيمهماجزءاالسياحةتعتبر

الوطنية.أيرلندألجامعةمكملةكليةالجامعيةجالوي
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أيرلندا.جمهوريةفيالكبرىالمقاطعاتثانية!يب

كونيمارامنطقةوتحتل.الغربيالساحلمنتصففىتقع

مناظرذاتوعرةمنطقةوهي،المقاطعةمنالغربيالثلث

وذوفمنخفضالبلادشرقيأمايمغالها.وتشتهرجميلة

أكبرتقعالمنطقتينهاتينوبين.الزرأعةتلائمعاليةخصوبة

المقاطعة.مدن

فيالإقليمسكانعددازداد.الحكمونظامالسكان

الزيادةوتعودأم.819عامعن5%بنسبةام199عام

تعدحيثوماحولهاجالويمدينةحولالسريعالنموإلى

النمومعدليبلغإذأيرلندا،فينمواالحضريةالمناطقأكبر

الهجرةوكانتمتزايداسكانيأنموأالمنطقةوشهدت.9%

الغربية.أيرلنداأجزاءمنأقلبمعدلولكن،مستمرة

الريف.فيالمقاطعةسكانمن%64ويسكن

إلىينتمونكاثوليكالسكانمن%69وحوالي

الرومانمنأخرىطوائفإلىبالإضافةأيرلندا،كنيسة

ثوليك.لكاا

اللغةهيالأيرلنديةواللغةأيرلنديةمنطقةوجالوي

وتشملالمقاطعةغربىفيوتمإلمنطقة.الناسبينالمتداولة

نسمة.000،03حواليسكانهاعددويبلغ،آرانجزر

للمنطقة.التابعةالإذاعةومحطةالإداريةالمصالحكلوبها

أعضاءثمانيةمعاينتخبان،مسياسيانحزبانوبالمقاطعة

برلمانفيالأولألمجلسيعدالذي،إيريانديلفيللبرلمان

ما859عامجالويمقاطعةتأسمستوقدأيرلندا.حكومة

وتطورها.نموهاازديادنتيجة

وفيالزراعةفيجالويسكانربعيعمل.الاقتصاد

الألبانومنتجاتخاصبشكلوالاغنامالأبقارتربيةمجال

خاصةأنواعوهناكللغايةمهمةالأغناموتربية.كذلك

فيالمنخفضةالمناطقوفىالجبالفيالأغناموترعى.ومميزة

حيث،للزراعةتصلحالغربفيقليلةأجزاءوهناك.الشرق

ومعظم.وفقيرةقليلةالغربفىالزراعيةالأراضيتعد

تصلحالأراضىمن%5ونحو،عشبيةجالويأراضى

واللفت.والبطاطسوالشوفانالشعير:مثلالحبوبلزراسة

فيوخاصةالصناعةفيالسكانسدسنحويعمل

التعدينفىالعمالنصفحوالىويعمل.جالويمدينة

والثلاجاتوالحاسوبالإلكترونيةالأجهزةوصناعة

فيمتخصصعةباليناسلوفيمصانعوهناك.والاتصالات

الأثاثصناعةإلىبالإضافة،والأحذيةالأقلاح!صناعة

والملابس.والنسيجوالفخاروالزجاجوالأخشاب

العمالنصفنحوالخدميةالصناعاتمجالفييعمل

فيخاصةرئيسيا،خدماتمركزتعدالتيجالويفي

الذيالعددنفسبهمايعملاللذينوالصحةالتعليممجال

الجامعاتمنجزءجالويوجامعة.الصناعةفييعمل

إقليميومستشفىتقنيةكليةبهاويوجدأيرلندا،فيالوطنية

إلىبالإضافة،الخدماتأهمثانيةالتجارةوتعتبركبير.

والنقل.والمالوالدفاعالإدارةخدمات

مدينةفيخاصة،المقاطعةفيكبيرةأهميةوللسياحة

،جالويضواحيإحدىوهىلحمولتهيلوتغذكونيمارا.

.والفنادقالخدماتتوجدحي!ساحليمنتجعأفضل

الرئيسىالسوقبالياسلو

الشرقيةجالويلمدية

فيمعرضسنوياويقام

حرينفيرمنطقة

.الصورةفيالموضحة
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السائحيريجتذبالديالهادئالرمليللشاطئساحليمنظر

.جالويمقاطعةفىبإجاراتهموالمتمتعير

الزوارمنأعداداوالساحليةالجبليةالمناظروتجذب

كونيمارافىالحكومةأقامتوقد.الأسماكوصائدي

وطنيا.متنزها

ببقيةجالويمدينةتربطالتيالطرق.الاتصالات

إلى18نوسليحوإلى17نودبلنإلى6نهىالمدن

سككخطوهناكالبلاد.غربيخدم95نولمريك

ميناءجالوي!فى.دبلنإلىجالويمدينةمنحديدية

.جويومطاربحري

الغربيةالحدودالأطلسىالمحيطيشكل.السطح

إلىالشرقمنكما05نحوجالويطولويبلغ.لجالوي

وأراضي.الجنوبإلىالشمالمنكم08وحواليالغرب

حينفي،الرملىالصخرمنوالجبال،منخفضةالبلادشرق

فيوالتربة.جيريةأراضىعلىالمنخفضةالأراضىتقع

السكانويستخدم،وجافةخفيفةالمنخفضةالاراضي

الغربيالجزءإلىكليرنهرويتجه.منازلهمبناءفىالحجارة

كوريب.بحيرةفيليصب

موجزةحقائق

نسمة.403081:السكانعدد

2.كم،935!:المساحة

.جورتبورتمنا،،أثيريلوريا،،توامباليساسلو،،جالوي:اللدناكبر

المنتجاتالأعنام،،الحلي!،الأبقار:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

.الخامالصماعةخمنمب،الرحام،الأسماكالساء،مواد،الأولة

المشحات،والإلكتروليةالكهربائيةالمعدات،الملاس:الصناعات

والطباعة.الورقمنتجات،الزجاحيات،الأتات،الغذائية

محلى.موقعاسموهوالعيليةاللغة!يجايليمكلمةمن:الاسمأعل

الغربفىالوعرةالمناطقبينالتضاريسوتتراوح

الجبالفىوتوجد.الشرقفيالخضراءالسهليةوالأراضى

كربىسكانمعظمويتركز.والجرانيتالمرويتمعادن

الساحل.علىجالوي

شمانونفىأسم..بينالأمطاركميةمعدليتراوح

الحرارةدرجةمعدلويصل.الغربيةالجبالفىسم02و.

معدلفيبلغينايرشهرفيأما،م551إلىيوليوشهرفى

.شانونفيم4ونحوالساحلفيم46الحرارةدرجة

فيالتارللكمنقبلماآثارمعظم.تاريخيةنبذة

نورمندي-الإنجلوالعهدإلىتعودالتيأونغولققدونقلعة

النورمنديوناحتلحيثأم،554و6601عامىبين

البلادوخفسعت.الميلاديعشرالثالثالقرنفىالبلاد

بمدينةتعرفجالويوأصبحتالنورمنديين،!ص!ا

حتىالإنجليزحكمتحتجالويتدخلولم.القائل

فىكبيرةمجاعةوأصابتها،الميلاديعشرالسابعالقرن

السكانربعمنأكثرالبلادفقدتحيثام084عام

.والهجرةالموتبسبب

كارباثيانلجبالالشماليالمنحدرتممىمنطقة!جاليسيا

أوكرأنيا.منالغربىالجزءوفيبولندا،شرقىجنوبفى

إلىبولندافيفيستولا،نهرواديمنالمنطقةهذهتمتد

تقدربمساحةوتغطىأوكرانيا،فىدنسترنهروادي

جاليسيامنطقةفىالرئيسيةالمدنتشمل2.كم82)009

أوكرانيا.فيولفوفبولندا،فيكراكاو

والغاز،النفطمنغنيةرواسبجاليعسيافييوجد

الفحمفتشملبهاالموجودةالأخرىالمعادنأما.الطبيعى

والزنك.والكبريتوالملحوالرصاصوالحديدالحجري

كالشعيرالمحاصيلويزرعونالمواشىالمزارعونيربى

كما.والقمحوالجاودارالسكروبنجروالشوفانوالبطاطس

الصناعةخشبلإنتاجمصدراتعدجاليسياغاباتأن

.الخام

الوسطى.العصورخلالمستقلةمملكةجاليسياكانت

الميلاديعشرالرأبعالقرنخلالبولندامنجزءاوأصبحت

وحصلتعضر.الثامنالقرنأواخرفىالنمساواحتلتها

الحكمتحتمحدودذاتيحكمعلىأم867عام

للغةوالتعلي!الثقافيبمركزهاالمنطقةازدهرت.النمساوي

البولندية.الاستقلاللحركةمصدراأصبحتثم.البولندية

المستقلةالبولنديةالدولةمنجزءاجاليسياأصبحت

-أ19)4الأولىالعالميةالحرببعدتأسيعسهاتمالتي

،ام459عام،الثانيةالعالميةالحربنهايةوفيم(.1891

بمقتضىالسوفييتيةأوكرانياإلىالشرقيةجاليسياضمت

عاموفىوبولندا.)سابقا(السوفييتيالاتحادبيناتفاقية
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بولندا.منجزءا

وفيزيائينلكيعالمام(.642-)1564جاليليو

.المعاصرةالتجريبيةالعلوممؤسسيدعىكان.إيطالى

بشكلالانكساريالتلسكوبمرةولأولجاليليواستخدم

الفلك.علمعنومهمةجديدةحقائقلكشففعال

.البندولوقانونالمتساقطةالأجسامقانونأيضااكتشف

وحسنه.الانكساريالتلسكوبطوركما

بإيطاليابيزأبمدينةجاليلىجاليليوولد.الأولىحياته

القرنمنالسبعينياتأوأئلوفي.ام564فبراير51في

دراستهبدأحيثفلورنسا،إلىأسرتهرحلتعشرالسادس

والدقرر.منطقتهمنقريببديرمدرسةفيالنظامية

عامبيزاجامعةإلىبهفبعثطبيئاابنهيصبحأنجاليليو

أربعةخلالأرسطووفلسفةالطبدرسحيث.ام581

.أعوام

التىالدراسةسنواتكانت.المبكرةالعلميةاهتماماته

يهتميكنلمفهو.تحولنقطةبمثابةببيزاجاليليوقضاها

عاموفي.للرياضياتميولهاكتشفأنهإلآ،بالطب

مقرإلىوعاد،الجامعةتركفيبرغبتهوالدهأقنعام585

معلفاالتاليةالأربعةالأعوامقضىحيثبفلورنساأسرته

أرممطوفلسفةمناقشةبدأالفترةهذهوخلال.للرياضيات

يلفتأنالستطاعالوقتنفحروفي.العلميةوأفكاره

السكونيالاتزانفيالحديثةنظريتهإلىالعامةالانتباه

الأجسامجاذبيةلتحديديستعملجهازطريقعنالسائلي

الماء.فيبوزنها(النوعي)ثقلها

أستاذمنصبفيجاليليوام،عين958عاموفى

الموحهذاتطلبوقدبيزا.بجامعةللرياضيات)بروفسور(

نظريةأساسعلىالفلكعلمفىدراسيةدوراتيقيمأن

الشمسبأنالقائلةبطليموساليونانيالفلكيالعالم

.بطليموسان!:.الأرضحولتدورالكواكبوجميع

علملنظريةفهمهمنالدوراتلهذهإعدادهعمقوقد

فىللرياضياتأستاذاعملأم295عاموفي.الفلك

الفترةهذهوخلال.أعوامثمانيةقضىحيثبادو،جامعة

الفلكعالماقترحهاالتىالنظريةبصدقمقتنعاأصبح

جميعإن:القائلة،كوبرنيكوسنيكولاسالبولندي

انظر:.الشمسحولتدورالأرضإلىإضافةالكواكب

.نيكولاس،كوبرنيكوس

جاليليوأنشأام906عامفي.العلمىالمهنيالنضج

الدليلبوضوحرأىاسمماءإلىوبتوجيههخاصا،تلسكوبا

عنوبطليموسأرلممطوادعاءاتمنكثيراأنعلىالقاطع

نقرذوالقمرسطحبأنالقائلالرأيوهو،خاطئةالسماء

اكتشفأم061وفى.بالأرضالشبهكثيروأنه،وجبال

عليهاأطلقوقد.المشتريكوكبحولتدورأقمارأربعة

فلكياكانجاليليو

قاممشهورا.وفيزيائيا

جو!متسالفمان

لوحةبرسمسسترمانز

عاملهشخصية

بلغحينام،636

والمسبعينالثانيةجاليليو

.عمرهمن
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قله.صمحتاتلاتالتلسكلسوأقوىأكركادجاليليوتلسكوب

كانتالتىمديتشيلأسرةإرضاء،مديشيانكواكب

آنئذ.فلورنساتحكم

توسكانيا،فىالأكبرالدوقعين،أم061عامفي

هذاوأعاد.الشخصيالرياضياتعالممنصبفيجاليليو

عندرامعاتهواصلحيثفلورنسا،إلىجاليليوالمنصب

وعنالشمسيةالبقععنبملاحظاتهصرحأنهكماالسماء.

مرأحلعبريتدرجالكوكبأنولاحظ،الزهرةكوكب

الفلكعلمفىشكوكهالحقيقةهذهأكدتالقمر.كتدرج

كوبرنيكوسنظريةدصحةإيمانهوعمقت،البطليموسي

الشمس.حولتدوروالكواكبالأرضبأنالقائلة

الامشنتاجاتهذهتحويمنشوراتمنصدرماوأكسبه

واسعة.شهرةام016عاممنابتداء

وبخاصة،الحركةعنبحثإعدادعلىجاليليوعكف

كما-المشكلةوتتلخص.بحريةالمتساقطةالأجسامحركة

ترجعوالتي،بالحركةالمتعلقةأرسطونظريةأنفي-رآها

منجعلت،العالممحورفيتابتةلأرضجمئالحركات

أهمبينومن.تتحركحقيقةالأرضبأنالاعتقادالصعب

وقانون،البندولقانونالبحثهذاعنهاتمخضالتيالنتائج

عنجاليليوقانونأثبتوقد.بحريةالمتساقطةالأجسام

بغض،السرعةبنفستسقطالأشياءأنالمتساقطةالأجمسام

الساقطة.الأجسامقوانين؟البندولانظر:وزنها.عنالنو

الدهاءجلب.الكاثوليكيةالرومانيةوالكنيسةجاليليو

منكثيراخصومهمنوسخريتهجاليليوبهاتصفالذي

فيهحاولخطائاجاليليوكتبأم613عاموفي.لهالعداء

الكاثوليكيةالتعاليممعواتساقهاكوبرنيكوسنظريةشرح

ما661عامأوائلوفي.الصحيحةالإنجيلوتراجم

ارائه.صحةفيرسمياللفصلروماإلىجاليليواستدعي

أمروهعنه،أشيعتالتيالتهممنتبرئتهمنالرغمعلى

وبعبارة.كوبرنيكوسنظريةعنالدفاعأوالتعرضبعدم

افتراضي،بشكلكوبرنيكوسنظريةيعالجأنعليهأخرى

الصحة.ثابتةأنهاأساسعلىوليس

الشهيرالعلمىعملهجاليليونشرأم632عامفى

فيوقارن.رئيسيينعالمييننظامينيتناولحوار،الأول

ونظريةأرسطو-بطليموسنظريةبنهذاعمله

هيمنطقياكوبرنيكوسنظريةنليوصبنكوبرنيكوس

بعصيانمتهماروما،إلىثانيةمرةجاليليواستدعي.الأمثل

عنالدفاعأوالتعرضبعدمامرحيث،صراحةالأوامر

بأنالمحققونأكدأم633عاموفي.كوبرني!صسنظرية

يتخلىأنعلىوأجبروه،التهمةهذهفيمذنبجاليليو

المؤبد.بالسجنعليهوحكموا.معتقدهعنعلئا

وتدهورت،السنفيتقدمقدكانأجليوجالأنونظرا

السجنعقوبةبقضاءالكنيسةلهسمحتفقد،صحته

جاليليوقضىفلورنسا.خارجفيلافيالمنزليالاعتقالرهن

وعلى.بالعمىوأصيب،تامةعزلةفيعمرهمنتبقىما

العلميعملهيكملأنامشطاع،المترديةصحتهمنالرغم

جاليليوأوردالعملهذاوفي.حديثينعلمينمعالجة،الثاني

الشدقوةعنودراسةالحديثةالحركيةلنظريتهرياضياإثبائا

المواد.في

وجهعلىعاما035بعدأيام،979عاموفي

ربمابأنهالثانىبولجونالباباأعلن،إدانتهمنذالتقريب

جاليليو،بإدانةأخطأتقدالكاثوليكيةالكنيسةكانت

الأمر.حقيقةلتقصيلجنةوكون

دورفيالمؤرخونيختلف.العلميةجاليليومساهمات

لايعتقدفبعضهمالمعاصر.التجريبيللعلمكمؤسه!جاليليو

كلفيمهمادوراأدىالمعاصر،بالمعنىالتجريببأن

جاليليوأصالةبأنالمؤرخونهؤلاءويحتج.العلميةإنجازاته

تلكيبسطكانأولأ،فهو.العلميةالمسائلتناولهفىتكمن

أساسعلىبسيطةمصطلحاتفيويصوغهاالمسائل

تحليلهاعلىيقدمثم،المتعقلوالمنطقاليوميةالتجارب

تطبيقفينجاحهأدىوقد.رياضيةلمواصفاتوفقاوحلها

الحركة،فيزياءوخاصة،الفيزيائيالتحليلعلىالتقنيةهذه

.المعاصرةالرياضيةالفيزياءلتطويرالطريقفتحإلى

الترمومتر.،العلمالفيزياء،الفموءبمأيضا:انظر
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ثقيل،،معدنوهو.للرصاصالرئيسيالخامالجاليئا

بريقلهرصاصى-رماديلونذوالكسر،سهلهم!،

ورمزهالرصاصكبريتيدمركبهووالجالينا.فلزي

6.86%منالنقيةحالتهفيويتكون3؟!.الكيميائي

وزنا.كبريت%43.1ورصاص

وأ،الجيريةالصخورفيكتلشكلعلىالجاليناويوجد

منصغيرة)قطعالرسوبيةالصخورفيشظاياشكلعلى

علىالمعدنرواسببعضوتحتوي(.والتربةالصخور

الفضةعلىمنهاليحصلتنقىالفضةمنكبيرةكميات

أستراليا،فيوئيسيبشكلالجاليناوتوجد.والرصاص

وفى)سابقا(،السوفييتيوالاتحادوبيرووالمكسيكوكندا

.المتحدةالولايات

.الرصاص:أيضاانظر

أشهرمنطبيبتقريبا(.م012-أم2)9!جاليئوس

الشرايينأناكتشف.الطبتاريخفيالمؤثرينالأطباء

تدعىالهواءتشبهمادةعلىلا،الدمعلىتحتويالأورطية

،القردةبتشريحقاموقد.يظنكانكماالمفغوطالهواء

التشريحعلموأسس،الأخرىالحيواناتوبعضوالخنازير

التشريح.حقولمنكحقلالمقارن

علىتعتمدالتيالطبيةالنظرياتأولجالينوسطور

الطبعالبمفىالمميزكتابهوقدم.العلميةالتجارب

اساسيادراسيامقررأأصبحالذيالتشريحيةالإجراءات

فيتأثيرذاوظل.أوسطةوالشرق،الغربيةالحضارتينفي

علمفىأفكارهواعتبرت.الحديثةالعصورحتى،ميدانه

سنةحتىأوروبافيبهموثوقامصدراالأعضاءوظائف

تفيد،الأمراضعلاجفيطرائقهاستمرتكما.ام005

.أم008سنةحتىجيدةبصورةالأطباء

فىبيرقاما،الان)تدعىبرقامومفىجالينوسولد

دراسةوبدأ.الرومانيةالإمبراطوريةمدنمنوهىتركيا(،

ما57سنةوفى،عمرهمنعشرةالرابعةسنفيالطب

يدعونكانوا،مدربينلمحاربينطبيبااصبحتقريبا،

عنمفيدةمعلوماتالخبرةهذهوأعطه.الجلادين

مأ62أو611عامفىجالينوسسافر.والتغذية،الجراحة

وعلم،التشريحفيمحاضراتألقىوهناكروما،إلى

لعائلةطبيباتعيينهماتموسرعانالأعضاء،وظائف

هذامكنهوقد.أورليوسماركوس،الرومانيالإمبراطور

ويسافر.،الأبحاثبإجراءويقوم،يكتبأنمنالمنصب

كثيرةبحوثاكتبقدجالينوسكانم،002عاموبحلول

الأعضاء.وظائفوعلم،الطبفي

جالينوسنظرياتبعضأنثبت،الوقتوبمرور

نأجالينوسظن،المثالسبيلعلى.خاطئةكانتالرئيسية

إلىينسابوبدوره،الدمإلىالمهضومالطعاميحولالكبد

ابناكتشففقد،حالكلوعلى.يمتصثم،الجسمباقي

عامالصغرىالدمويةالدورةالمسلمالعربيالعالمالنفيس

الطبيبأثبتام628عاموفي.أم288هـ،687

ويعود،الجسمخلاليدورالدمأنهارفىوليمالإنجليزي

(.الكبرىالدموية)الدورةالقلبإلى

.اللون:أيضاانظر

لين،فلزوهو!!،الرمزيحملكجميائى!رالجاليوم

خواصهفييتشابه.الأرضيةالقشرةفييوجدفضيأبيض

عديدةا!لركباتمعالجاليوميستخدم.الأدومنيوممعالعامة

)أدواتكمقوماتأكثر(أوفلزين)مركباتالفلزات

درجاتذاتمستمر(تيارإلىالمتناوبالتيارلتحويل

وكنبائط،المسجلاتفيموصلاتوكأشباه،عاليةحرارة

الجاليوميبقى.العاليةالسرعةذاتالحواسيبفيذاكرة

يأمنأكثركبير،حراريمدىفىسائلشكلعلى

ملءفىمرةلأولاستخدماخر.كيميائىعنصر

خليطويستخدم.العاليةالحرارةدرجاتذاتالثرمومترات

يوجد.الأسنانحشوفيوالجاليوم،والفضةالقصدير،من

مثلوالمعادنوالصخورالخاماتمنمتنوععددفيالجاليوم

)هيدروكسيديسبور،والدا،والبوكسيت،الزنككبريتيد

.الحجريوالفحم،والجرمانيوم(الألومنيوم

الذريوزنهأنكما31،ذريعددللجاليوم

عندوينصهرم،3042درجةعندويغلى72.96،

.م02درجةعند3جم/سم709.5وكثافته،م78.92

يدلوكوكأميلبولالفرنسيالكيميائىاكتشف

.ام875عاممرةأولالجاليومبويسباودران

جاليينوسكانم(.2؟-268)18جالييئوس

،أبوهبدأهالذيالنصارىاضطهادأوقف.رومانياإمبراطورا

يعترفرومانيإمبراطورأولجاليينوسيعد.فاليريان

النصارىاضطهدوقد)قانونية(.شرعيةديانةبالنصرانية

أصبحت.الأباطرةمنبعدهجاءمنيدعلىأخرىمرة

الإمبراطورحكمتحتدائمةبصورةقانونيةديانةالنصرانية

مجلسأعضاءجاليينوسحرم.م331عامقسططين

دورعلىوأكد.العسكريةالأمورفىالتدخلمن،النواب

الرومافي.الجي!قفيالفرسانسلاح

الحكمفيلوالدهالمشارك-الإمبراطورجاليينوساصبح

عامبالسلطةالمتفردالإمبراطوروأصبح،م532عام

منععلىقادرايكنلم.أباهالفرسأسرأنبعد،م026

التي)الأرضالغالوبلادبريطانيا،علىالاستيلاءمنالثوار

وأسبانيا(،ألمانيا،منأجزاءبلجيكا،فرنسا،الانتشمل
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قتل.م268عامالبلقانفيالقوطهزيمةمنتمكنولكنه

كلاديوسالجنرالوخلفه،السنةتلكأواخرفيجاليينوس

كلاديوسأنالمؤرخينمنكثيريعتقدإمبراطورا.،الثاني

جاليينوس.علىللقضاءالتخطيطفىساعد

أصنافأحدجاماجدوبيدين.جلوييلدنجاما،

مهمادورأجاماجلوبيلينيؤدي.الدمبلازمافيالبروتين

جسمفيالأمراضيكافحالذيالمناعةجهازفى

المناعة.جلوبيلينباسمأيضايعرفأنهكما،الإنسان

نوعمنالجسمسوائلفيالمضادةالأجسامومعظم

التىالبيضاءالدمخلاياتنتججاما.جلوبيلين

الموادملامستهابعدمضادةأجساماالليمفاوياتتدعى

الأجسامتقاوم.والفيروساتالبكتيريا،مثلالضارة

عليها.القضاءفىوتساعدالغازيةالجراثيمالمضادة

منالعديدمنالإنسانبلازمافىجاماجلوبيلينويتكون

خليطويحتوي.الجسمينتجهاالتىالمضمادةالأجسام

جسامالأمنمتعددةأنواععلى،متبرعينعدةمنالبلازما

هذامنجاماجلوبيلينالأدويةصانعوويفصل.المضادة

الأطباءويستخدم.الطيللاستعمالوينقونه،الخليط

معينةمعديةبأمراضالإصابةليمنعواجاماجلوبيلينحقن

الفيروسى.الكبدوالتهاب،الحصبةفيهابماليعالجوها،أو

ينتجونلاالذينللمرضىجاماجلوبيلينويوصف

كافية.مضادةأجساما

المصل.؟الدم،البلازما:أيضاانظر

سكو.فا،داجاما:أنظر.دالمحاسكوجاما،

.واحدةجزيرةعلىالكائنةالدولإحدى!جامايكا

بعدعلىالغربيةالهندجزرمنجزيرةعلىتقعوجامايكا

البحرجزركبرياتثالثةوهيكوبا،جنوبكما45

الأرواك،هنودأطلقوقدوهسبانيولا.كوبابعدالكاريبي

رامايكااسمجامايكافىعاشتالتيالأقوامأولوهم

والماء.الخشبأرضوتعنىالجزيرةعلى

والجبالوالشواطئ،اللطيفجامايكامنا!يجذب

لكنسنويا.الزائرينمنالالافمئاتبهاالجميلة

بشكلالسياحةعلىيعتمدلاالجامايكيالاقتصاد

المنتجةالرئيسيةالبلدانإحدىفجامايكا،رئيسي

وسعلعاوالسكر،الموز،الجزيرةتنتجكما،للبوكسي!

مختلفة.صناعية

الريفية،المناطقفىجاماي!صاسكانمن%45يعيش

مطيعمنذالمدنإلىالانتقالفيشرعوامنهمالكثيرينلكن

العاصمة،وكنجستون،الشرينالقرنمنالستينيات

الرئيسي.والمرفأجامايكافىالمدنوأكبر

عام،003حوالىبريطانيةمستعمرةجاماي!صاظلت

دولةفهيالحاضرالوقتفيأما.أم629عامحتىوذلك

الكومنولث.دولمنمستقلة

الملكيالحكمنظامجامايكاتتبع.الحكمنظام

فيالأغلبيةحزبيقودالديالوزراءورئيس،الدستوري

يرأسونالوزارةوأعضاء،التنفيذيةالسلطةرأسهو،البرلمان

البريطانيالحاكمأما.الحكومةمنهاتتشكلالتىالوزارات

العاهليمثلوالحاكملجامايكا،العامالحاكمفيعين

ضئيلة.بصلاحياتيتمتعلكنه،البريطانى

،شيوخمجلس:مجلسينمنالجامايكىالبرلمانيتألف

أعضاءمنعضوا12العامالحاكمايعين.نوابومجلعر

الوزراء،رئيسبمشورةمنهمعشرثلاثة،الشيوخمجلس

فى(الأقلية)حزبالمعارضةزعيمبمشورةمنهموثمانية

.البرلمان

خمسمدتهالدورةلهمممثلا06الناخبونينتخب

منيبلغجامايكىلكلويمكن.النوابمجلسفىسنوات

واكبر.الانتخاباتفىيشاركأدالأقلعلىسنة81العمر

وحزب،الجامايكىالعملحزبالسياسيةالأحزاب

الوطنى.الشعب

موجزةحقائق

كسحستود.:العاصمة

الإنجليزية.:الرسميةاللغة

العربإلىالشرقمن:المسافاتأطول.2كما0)099:الملساحة

كم.82الحنو!إلىالشمالومى،كم235

فوقم5622:الأررقالجبلقمة-ارتفاعأعلى:الارتفاعمستوى

طولعلىالبحر،سطحهو-ارتفاعوأدلى-البحرسطحمستوى

الشاطئ.

نسمة،000.572/2أم699عامالسكانتقديرات:السكان

.2اكمنسمة432السكاليةالكتافة

إحصاء.الريفيسكنون%54،المدنيسكمون%55:التوزيع

م1002عامالسكادتقديراتسهممة،3937421.2أم199

سمة..000807.2

وجوز،والحمضياتوالكاكاو،الموز،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

والإعدادالتصنيععملياتأماالسكر.وقصبوالر،الهسد،

والملابس،،الكيميائيةوالمواد،والإسممت،الألومميوم!تشمل

،المعادنوامشحراجوالسكر،،اضمطاومشتقات،والالات

لحس!.وا،لبوكسيتوا

.ي!طماجا:لوفىالنشيدا

ومثلثات،الجانبينكلافيصسيرةمتلتاتلهمائ!طدهبيصلي!:العلم

للودالدهبىاللونويرمر.الأسملواالأعلىالحالب!!لىحصراءأحرى

الماضيلمسوباتالأسوداللونيرمزكما،المعديةوالثروة،الشمس

.أم629عاماعتمادهتم.الزراعيةوالتروةللأملالأح!روا،والمستقمل

الوحدةلمعرفة.الجامايكيالدولارهىالأساسيةالوحدة:العملة

.لنقوداال!ر:،الصغرى
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وط!بهعاصمة!

أخرىمدد،

البحرسطحمستوىع!الارتالاع*

913جامايكا

الدوليةالحدودلمحىمرجغاليستالخريطةهذه

محليةحكومةذاتوحدة41إلىجامايكاتنقسم

سانتوهيئةكنجستونإلىإضافة،المقاطعاتتدعى

كنجستونمنتتألفمستقلةحكوميةوحدةوهيأندرو

ينتخب،حاكممجلسمقاطعةلكلبها.المحيطةوالمنطقة

سنتين.لفترةأعضاءهالشعب

أصلمنجامايكاسكانمن%09منأكثر.السكان

الأسودالإفريقيالعرقمنخليطأوأسودإفريقي

الاسيوبن،فتتضمنالبلادفيالأقليةفئاتأما.والأوروبي

الأوروبيين،تتضمنكماوهنود،صينيونومعظمهم

والمهنالتجارةفيالعاملينالجامايكيينومعظم.والسوريين

منكثيرويعمل،الأفارقةالأوروبيينأوالأوروبيينمن

تعملبينما،الصغيرةالحوانيتفيوالسوريينالصينيين

عمالأوالاسيويينالسودالإفريقيينمنكبيرةأعداد

زراعيين.

معظملكن،الإنجليزيةهيالرسميةجامايكالغة

الإنجليزيةمنمشتقةمحليةلهجةيتكلمونالجامايكيين

يتكلمهاالتيالأصليةالإنجليزيةعنتختلفوهى

السكانمن8%0منوأكثروالإنجليز.الأمريكيون

والمعمدانيين،الأنجليكانالدينيةالفئاتوتتضمن،نصارى

وهناك.الرومانيينوالكاثوليك،الربكنيسةوأعضاء

راسديختسبونأسودجامايكي001و...حوالي

هيلاسيلاسىإلىتنظروممياسيةدينيةحركةوهيتاداري،

،تافاريوراس.إلهاباعتبارهالسابقأثيوبياإمبراطورالأول

إمبراطورا.يصبحأنقبلالشائعهيلاسيلاسىاسمهو

الكثيرتبنواوقد.الراستفرشتافاريراسأعضاءويدعى

عامتوفىجامايكيوهو،جارفىماركوسمعتقدأتمن

جارفيكان،العشرينالقرنعشرينياتخلال.أم049

جميعاالسودعلىبأنالمتحدةالولاياتفىالمواعظيلقي

.هناكيعيشواوأن،وطنهمباعتبارهاإفريقياإلىيخظرواأن

أفارقةأنفسهمالراستفريونويعد.ماركوس،جارفيانظر:

علىمتفوقونالسودأنيعتقدوبعضهم،جامايكيينوليسوا

الراستفريون.انظر:.الأخرىالأقوأم

سنبينللأطفالالمجانيالتعليمالحكومةوتوفر

منأكثرويذهب.عشرةالخامسةسنوحتىالسادسة

لكن،الابتدائيةالمدارسإلىالجامايكيينالأطفالمن09%

بجامعة.الثانويةبالمدارسيلتحقونفقطمنهم%55حوالى

علىوتقع،طالب5).00منأكثرالغربيةالهندجزر

الجامايكيينمن%89حواليويستطع،كنجستونأطراف

والكتابة.القراءةعشرةالخامسةعلىأعمارهمتزيدالذين

الأنتيلجزرمنجزءاجامايكاتشكل.والمناخالسطح

وفى،الغربيةالهندفىجزرمجموعةوهي،الكبرى

إلىالشرقفيالزرقاءالجبالترتفع.كثيرةجبالجامايكا

سريعةالأنهارتجريكما،الأزرقالجبلقمةفيم2و256

الكثيرالجزيرةوفي،الجبالمنوالجنوبالشمالإلىالتدفق

السهولتغطي.والشلالاتوالجداولالعذبةالينابيعمن

توجدكما.الشواطئمنخفضمستوىعلىالواقعة

وفيهاجامايكا،غربيشمالفىالجيريالحجرتشكلات

ميمادينباسمتعرفالتيالعميقةالمنخفضاتمنالكثير

الديكة.مصارعةبلادالمنطقةوتدعىالديكةمممارعة

بهاالبحررياحلكن،مداريمناخذاتجامايكا

علىالحرارةدرجاتتتراوخلهذا.والرطوبةالحرارةتلطف

فيأما.الوقتمعظمم053و527بينالشاطئطول

وتسقط،م45إلىالحرارةدرجاتتنخفضفقدالجبال

ويتراوحمايو،فييسقطمعظمهالكن،العامطوالالأمطار

حبح(لمولأبخالىألهـئهصلأضلكمىا

ا!!ورالبثماصا!6جزر

لأص*جمهورله
وا!ورلى-الدومين!كار

كاحيم".-

ث!لغكهـحام!يثاماييني-،

كا!،لاآ؟نلثارابرصررابخرأ:.

ئنح!حيس3!رو!لا

!جمرلمجا،حا،ك!صلم31-!ا؟!!لم

لاخرأرأسررأ%كليعرحممثؤخلا!أ

"-غثكاء*اء-أ-بوخئخ!يخيرلي!كولأثيمليىممبر-حم؟حختهكور-!سء--4لمجخرصس!كزبجهتر+----*"-

شملأهـاسرو-صلالموث.دوم3اقسافتأورا

لفردور-كااءفيح.ءكا!موابالدكبلتتانتاورلب!لوت3إؤ!؟ءافاريا!أكوراسجالمنا،ثمثصالم

لل.،ليلله.قبئ.لمحوىكاميرقاركث-3ما!حايوتجيجء!!7*وبفاءثو

-،س43!،"كاكا،ءدسلبالاأ،-!ا..ذرلو:?لدء؟!7!لإكا--إنج!!-،؟!بملاو*.ا"رت،

عى؟!ند3حوك!!!ب!هـويل!!.نر!3ع+!انشثرر،ص

لاشط!ألم9-بلالى-دكتي+----3اء!733!!،كا3ء-ء!.ء3،،،،--*7ظ6-ص

عأء،ءي-"ء-.امأء!!باحراتهـأس

انعظيمجرف!بيلروندثححاءا-صلوثلكئجسحإى

لوريوء*لماالرا!،!وسل!بيمو؟اكتمور)ت!-

لملو؟يهزطب

بربورنلاند%شرا
ابكاويبىإلميحرلم

أميل025075500251

كم0250755001251017515002
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الساحليةالمناطقفيمعم75بينماللأمطارالسنويالمعدل

.الجبالفىسم015وحوالي

والسياحةشالصناعةأضعدينواالزراعةتعتبرالاقتصاد.

الرئيسيةالدولأمابجامايكا.الاقتصاديةالقطاعاتأهم

المتحدةالولايات:فهىمعهاالتجارةجامايكاتتبادلالتى

جامايكاسكانرلغحوالىيعملوكندأ.المتحدةوالمملكة

المنتجاتأما،المحاصيلأهمالسكروقصب.الزراعةفى

وال!ساكاووالموزأضوابلافتتضمنالأخرىالزراعية

من)نوعوالياموالدواجنوالبنالهندوجوزوالحمضيات

يكفىماالغذائيةالموادمنتنتجلاالزراعةأنغيرالبطاطا(،

موادهامنالكثيرجامايكاتستوردلهذاجميعا،السكان

الغذائية.

الدخ!!منالكثيرلجامايكاالمعادنامعتخراجيوفر

المنتجةأسلدأناأكبرفجامايكاصادراتها(،من06%)

مماجمبعضمنالقريبةوالمنشات.العالمفىللبوكسيت

بالألوميناالمعروفالمعدنىالمركبتصتخلصالبوكسيت

العمليةوهذه.البوكسيتفلزاتمنالألومنيومأوكسيدأو

يستخرجكذلك.الألومنيومإنتاجفىالأولىالمرحلةهى

الألواحصنعفىيستخدمالذي،الجبسجامايكافي

سوىالتعدينفىولايعمل.الأخرىالبناءوموادالجصية

الجامايكيةالحكومةومنحتبالبلاد.العاملةالقوىمن%أ

فىوالذهبالنفطعنللتنقيبشركاتلعدةتراخيص

البلاد.

والسحائرالإسمنتلإنتاجمصانعأيضاجامايكافى

والأحذية،،سمدةايوا،والملابس،الكيميائيةوالمواد

توفركما.النفطيةوالمنتجاتالسكر،ودبس،والالات

السياحةمراكزوتشملللبلاد،الدخلمنالكثيرالسياحة

وأوشوونجريل،،ومونتيجوباي،كنجستونجامايكافى

.ريوس

لكناكم(،03.9)0جيدةطرقشبكةجامايكافى

شخصا،أءلكلفقطواحدةمميارةحوالىالبلادفي

وتربط.الحافلاتأوالدراجاتيركبونالجامايكيينفمعظم

وتملكبمونتيجوبايكنجستونمدينةالحديدالسكة

دولسي!،جويةشركةوهى،للطيرانجامايكاشركةالحكومة

دولى.مطارومونتيجوبايكنجستونمنكلوفي

البلادوفييوميا.صح!ثلاثجامايكافىتصدر

عشرةلكلتلفازوجهازشخصينلكلواحدمذياعحوالى

للتلفاز.ومحطانللراديومحطاتعشروهناك.أشخاص

جامايكافييعيشونالأرواكهنودكان.تماريخيةنبذة

وادعىام494عامإليهاكولمبوسكريستوفروصلحين

وفى.الأرواكالأسبانواسترق.للجزيرةأسبانياملكية

المرضلكش.الجزيرةإلىالأفارقةأحضروالاحقوقت

الأسباناستخدمتقريبا.جميعهمالأرواكقتلاوالإجهاد

ألاستيطانيحاولوأولموالإمداد،للتموينقاعدةجامايكا

تطويرها.أوفيها

وسيطرواجامايكاالبريطانيونغزاام655عامفي

الصراعتابعوالكنهم.ام066عامفيالجزيرةمعظمعلى

معالمرتفعاتإلىفرواالذينبالمارونالمعروفينمإلأفارقة

البريطانيونوقعأم738عاموفى.البريطانيينقدوم

الساوالقرنسبعينياتوخلال،سلاممعاهدةوالمارون

الكاريبىالبحرفيأجريطانيوناالقراصنةبدأالميلاديعشر

والسفنالموانئعلىللهجومقاعدةجامايكايستخدمون

الأسبانية.

جامايكا،ازدهرتالميلاديعشرالثامنالقرنوخلال

الجزيرةوأصبحت،الرئيسىالمحصوا!السكرأصبحفقد

الغربى.الجنوبىالكرةنصففيالرقيقلتجارةسوقأهم

المستعبدين،البريطانىالبرلمانحررأم738عامفىاعن

جاممايكمافيالسكربزراعةالضررالعبوديةانتهاءألحقوقد

العاملة،الأيديالادتفقدواالكبيرةالمزارعأصحابلأن

مستقلين.مزارعينالمحررينأصئمعظمفقد

المزارعينبينالقائمةالنزاعاتأدت،أم865عامفط

باسمالتمردذلكعرفوقد،الفلاحينتمردإلىوع!الهم

بوليدعىنصرانىفيهالعمالقاد.مورانتخليجتمرد

كانالتمرد.ذلكأنهتالبريطانيةالقواتأنغير،بوجل

هيئةينتخبون،السابقةسنةالمائتيمدىوعلى،الجامايكيون

هذهوكانت،التشريعيةالجمعيةمجلستدعىحاكمة

بعدلكن،الجزيرةحكمفيالبريطانيينتساعدالجمعية

التاجمستعمراتمنمستعمرةجامايكاأصبحتالتمرد

تاما.خضوعاالبريطانىللحكمتخضع

الزعماءطالب،العشرينالقرنثلاثيخياتخلال

الجامايكيالشعبيعصبأنالبريطانىالبرلمانالجامايكيون

بريطانيامنحتوهكذا،السياسيةالسلطاتمنالمزيد

الحكممننوعالهايوفردستوراام449عامجامايكا

فيعضواجامايكاأصبحتم5891عامومنذ،الذاتي

كذلكوظلتالاتحاد،أنشئحين،الغربيةالهندجزرأتحاد

وقتوفي.أم629عامالاتحادبريطانياحلتأنإلى

كاملةدولةجامايكاأصبحتام629عاممنلاحق

وانتسبت.الكومنولثدولرابطةفيوعضوا،الامحتقلال

إلىانضمتثمأم،629عامالمتحدةالأمإلىجامايكا

.أم969عامالأمريكيةالدولمنظمة

منها:كثيرةمشاكلالمستقلةجامايكاتواجه

أصبحواالجامايكيينمنفكثيروالفقر.،والبطالة،التضخم

شغبحوادثإلىأحياناأدىذلكواستياؤهم،مستائين

العشرينالقرنمنالسبعينياتففي.عنفوجرائم
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عاموفي.حادةاقتصاديةمشكلاتجامايكاواجهت

الوطنىالشعبحزبمن،مانليمايكلأصبحام729

المشكلاتلحلفسعىجامايكا،فيللوزراءرئيسا

لاتباعدعاكما.اشتراكيةسياساتبتبنىالاقتصادية

إدواردأصبحأم089عاموفىالانحياز.عدمسياسة

وتبنىللوزراءرئيسا،الجامايكيالعملحزبمنسيغا،

أقامكما،الخاصالقطاعتساعداقتصاديةسياسات

،ام839عاموفي.الغربيةالدوليمجيدةعلاقات

معأخرىكاريبيةبلدانوعدةجامايكااشتركت

بحكومتهاللإطاحةجريناداغزوفىالمتحدةالولايات

.جريناداانظر:.الماركسية

ألحقكبيرإعصارجامايكاضربام،889سنةوفي

أصبح،ام989سنةوفي.بالممتلكاتفادحةأضرارا

خطاالمرةهذهاتبعلكنهثانيةمرةللوزرأءرئيسامانلي

عاموفى.والخارجيةالاقتصاديةالسياسةفيمعتدلأ

رئاسةمنمانلىالجامايكيالوزراءرئيساستقال،أم299

جى..بيرسفالوخلفه،الصحيةلحالتهن!االوزراء،

فوزهبعدبمنصبهباترسونواحتفظللوزراء.رئيساباترسون

.أم399عامأجريتالتىالانتخاباتفي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأمريكيةالدولمنظمةك!جستونالألومنيوم

الأمكومنولثالغربيةالهندجزر

أهليطدقهاسمالجامبوشجرة.شجرةالجامبو،

تفاحةوتسمى،تؤكلثماراتحملشجرةعلىالملايو

فىالتفاحتشبهلأنهاالاسمبهذاالثمرةوتسمىالورد.

الامر،حقيقةوفيالورد.ماءمذاقمثلومذاقهاشكلها،

وأواحدةبذرةعلىتحتويتوتحبةالوردتفاحةفإن

كبيرتين.بذرتين

كماماليزيا.منكثيرةأجزاءفيالجامبوشجرةتزرع

وتنموالقفار.فيتنموالتيالأشجارمنالوردتفاحيجمع

الاخضرار.دائمةوهيطولأ،م2.تبلغحتىالأشجارهذه

جداواضحةعروقالأوراقولهذه،ومتينةمرنةأوراقولها

دائمةالأشجارأنمنالرغمعلىأطرافها.حول

عادةتنمو،الجديدةوالزهورالأوراقأنإلاالاخضرار،

شكلفيالزهوروتنمو.فقطالجافالطقحرفترةعقب

وأبيضاءأوخضراءتكونأنويمكن.متضامةعناقيد

والطيوروالسناجبالقردةوتتغذى.باهتةصفراءأوحمراء

الورد.بتفاحالفواكهوخفافيش

الإسلامى.المؤتمرمنظمةفىوعضوإسلاميةدولةميياب

علىتمتدإفريقيا.فىالمستقلةالدولأصغرمنواحدةوتعد

المحيطمنالغربيةإفريقيافيالأراضىمنضيقشريطشكل

كم.092إلىتصللمسافةالداخلوباتجاه،الأطلسي

أتساعيبلغجامبيا.نهرضفتيطولعلىأراضيهاوتنتشر

منبسطة.أراضوهي2،كم05إلى25منجامبياأراضي

جذورأغصانهامنتنبثقالتىالاستوائيةالأشجاروتنتشر

امتدادعلىالواقعةالمناطقفي-الخفيفةوالأشمجار،جديدة

المناطقأماجامبيا.نهرامتدادعلى-الساحلىالشريط

.الرمالفتغلإهاالأخرى

جامبياتحاطالقصير،الساحلىجامبياشريطباستثناء

جمهوريةاسمعليهاويطلق.السنغالبجمهوريةكلية

والمدينةالعاصمةهىبانجولومدينةالجامبيا.أوجامبيا

نحوفيهيعيشمزدحمميناءوهي،الكبيرةالوحيدة

.بمانجولانظر:.نسمة000244

الأراضيمنالقليلفيهيوجدفقير،بلدوجامبيا

وتنمو.قيمةمعدنيةثرواتفيهلاتوجدكما،الخصبة

النهر.منبعمنبالقربجيدبشكلالاستوائيةالمحاصيل

الفولزراعةمنمعيشتهمهناكالفلاحينمعظمويكسب

منجزءأكبرتشكلالتيالزراعيةالمادةوهي،السوداني

نهرفيالواقعةجيمسجزيرةكانتوقدالبلاد.دخل

إرساليتمكانحيث،الرقيقلتجارةمركزاجامبيا

عامومنذوأمريكا.الغربيةالهندجزرإلىمنهاالمستعبدين

جميععلىالبريطانيونسيطرأم659عاموحتىأم066

عاموبعدمنها.أجزاءعلىأوجامبياباسماليوممايعرف

استقلالها.علىجامبياحصلتام659

موجزةحقائق

.بانجول:العاصمة

الإنجليزية.:الرسميةاللغة

الرئيس.:الدولةرئيس

2.كم592/11:المساحة

الكثافة.نسمة00،6،01.1ام399تعدادحمسب:السكان

%62،الريفيةالمناطقفي74%منهم2شخصا/كم89السكانية

نسمة817)687السكانعددكانام839عاموفي.المدنفي

43212لم،..إلىم2،،1عامفيعددهميصلأنويتوقع

جلود،الذرة)الكسافا(،المنيهوتالموز،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

الماعز،،)الأغنامالماشية،الحامضالليمونودباغتها،الحيوانات

السوداني،الفول،البابايالتمر،،البرتقالالدخن،المانجو،البقح

.الخضرأواتالأرز،

كاما(.بانكو)ناجامبياالوطنجامبياأجلمن:الوطنيالنشيد

يفصلوالأزرقالأحمرباللونأفقيةأشرطةثلاثةعلىيحتوي:العلم

أبيض.بلونرفيعانشريطانبينهما

انظر:،الصغرىالوحدةلمعرفة.دلاسي:ارئيسيةالوحدة:العملة

النقود.
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أخرليهطعيةطردممكهإ

الدحرسطعمستوى!وقالارتالاع8

اللوليةالحدودثيمرحغاليستالحريطةهده

منظمةفىعضوجمهوريبلدجامبيا.الحكمنظام

.الأمصمنولث:انظر.الكومنولثواتحادالإسلامىالمؤتمر

انقلابأطاحأنبعدشكلعسكريمجلسجامبيايحكم

الانقلابوقبل.أم499عامالمدنيةبالحكومةعسكري

ويتمالوزراء،مجلسيساعدهرئيصالبلاديحكمكان

يقوم.سنواتخمسلمدةالشعبقبلمنالرئيسانتخاب

أضواب،أمجلسأعضاءبينمنالوزراءباختيارالرئيس

فكانالشعبأماجامبيا.فىالتشريعيةالهيئةيعتبرالذي

البالغالمجلسأعضاءكافةبينمنعضوا35ينتخب

رؤساءويعين،سنواتخمسلفترةعضوا48عددهم

رؤساءمجموعمنخمسةالمحليةالعرقيةالطوائف

منهم.أعضاءثمانيةفيعينالرئيسأما،الطوائف

الإفريقيينمنجامبيافيالسكانمعظم.السكان

حعسبفهيالخمسالرئيسيةالعرقيةالفئاتأماالسود،

الماندينجوجماعة:التاليالنحوعلىأفرادهاتعداد

هيوليسيراوجماعةالولوفوجماعة،الفولانيوجماعة

يعيم!.المسلمينمنجامبياسكانومعظمالجولا.وأخيرا

جماعةمن0002752نحوجامبياأرجاءكافةفي

الصودانيالفولزراعةمنرزقهمويكسبونالماندينجو.

عددهموالبالغالفولاجماعةمعظميعي!ش.وتحارته

ويعملونجامبيا،منالشرقيةالمناطقفينسمة001(000

منومعظمهممنها،معيشتهمويكسبون،الماشيةتربيةفى

اخر.إلىمكانمنبماشيتهمينتقلونالرحلالبدو

نسمة09لأ...عددهموالبالغالولوفجماعةأما

حدودمنبالقربويعيشون،الزراعةفييعملفمعظمهم

حيثالبانجولسكانإلىينتمونأوالشماليةجامبيا

الولوفجماعةوتستمتع.هناكالسكانأغلبيةيشكلون

الأنيقةالملابسنساؤهموترتدي،والموسيقىبالرقص

ويتزين،المرتفعالخصرذاتالطويلةوالفساتينوالعمامات

.والمجوهراتبالذهب

عددهموالبالغسيراهيولىأفرادجماعةمعظميعيش

حيثجامبيامنالشرقيةالمناطقفينسمة000/06

كلويأتيعسير.أمرفيهاوالفلاحةخصبةغيرالأراضي

الغرباءا!لزارعيناسمعليهميطلقالسنغالمنأناسعام

وحصادالزراعةأعمالفيلمميرأهيولىرجاللمساعدة

عليهامتفقحصصعلىذلكمقابا!ويحصلون.المحاصيل

يزرعونالأراضيمنقطعةلهمتقدمكما،المحصولمن

محاصيلهم.فيها

نسمة55).00عددهايبلغالتىالجولاجماعةأما

عاشت.الساحلمنبالقربجامبيانهرجنوبيفتعي!فى

المجموعاتعاشتهمماأطوللفتراتجامبيافيالمجموعةهذه

أشدمنالمراحلمنمرحلةفيوكانوا،الأخرىاالعرقية

يعيشونأشداءمزارعونالجولاورجالالماندينجو.أعداء

ويزرعون،الترابمنمبنيةبجدرانمحاطةصغيرةقرىفى

لهم.غذأءعليهويعتمدونالارز،

وأبانجولفىيعيشونالذينالأطفالمعظميذهب

ثلثيذهبحينفى.المدارسإلىمنهاالقريبةالمناطق

إلىجامبيامنأخرىمناطقفييعيشونالذينالأطفال

المدارسمقررالمدارسأطفالمعظمويكمل.المدارس

قليلاعددألكن،سنواتستلمدةيستمرالذيالإعدادية

فيوتوجد.الثانويةالمدارسفيالدراسةيكملونمنهمجدا

فيالمدرسينلتدريبكليةتوجدكما،فنيةمدرسةبانجول

.يوندوممدينة

طريقاويسلكغينيا،منجامبيانهرينبع.السطح

المحيطفىأخيرأيصبأنقبلجامبياأراضىعبرمتعرجا

النهرهذافىتسيرأنالصغيرةالسفنبإمكان.الأطلسى

كونتاور.منطقةأقصاهاولمسافةالأطلسىالمحيطمنبدءا

الاستوائيةالشجيراتفيهاتنتشرالتيالمستنقعاتتمتد

وسطباتجاهالساحلمنبدءاالنهرضفافطولعلى

تتصلبمناطقالمستنقعاتهذهخلفوتقعجامبيا،

خلالمستنقعاتإلىوتتحول،الجفافمواسمفىأراضيها

المالحةالمياهفتتجمعالساحلمنبالقربأماالأمطار.موسم

تحملهاالتيالمياهمعوتختلطوالجزر،المدعنالناجمة

يطلقالتيالمالحةالمياههذهوتقضيجامبيا،نهرفيضانات

الداخلفيتوغلناوإذا.التربةعلىفاروبانتواسمعليها

وهيالأمطار،موسمخلالالنهرمياهغمرتهامناطقنجد

فاروالبانتومناطقخلفوتمتدالأرز.لزراعةتستعمل

!إلمعر!3الحرائر
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أراضيباتجاهجامبيانهرجانبىعلى،رمليةسهول

.السنغال

أكتوبر-إلىيونيومنوهي-جامبيافيالصيفأشهر

الداخليةالمناطقفيالحرارةدرجاتوتصل،ورطبةحارة

الشتاءفصلخلالأمام،543إلىالصيففصلخلال

الحرارةدرجةفتصلمايوحتىنوفمبرشهرمنيمتدوالذي

الهرمتان،رياحتهبالشتاءفصلوخلال.م16إلى

سما..نحويسقطالصحراء.منتهبجافةرياحوهى

المناطقأما.الساحلمنالقريبةالمناطقفىسنوياالمطرمن

المطر.منأقلقدرفيهافيسقطالداخلية

%59نحوالسودانيالفولمنتجاتتشكل.الاقتصاد

وتعملأيضا،هناكالأرزويزرعالبلاد.صادراتقيمةمن

والصناعة.لأسرهنغذاءعليهويعتمدن،زراعتهفيالنسوة

السوداني.الفولوتصنيعمعالجةهيجامبيافىالوحيدة

هذافىلجامبياالتجاريينالعملاءأكبرمنبريطانياوتعتبر

.المجال

حيث،البضائعلنقلالرئيسيةالوسيلةجامبيانهريعتبر

تحملوالتي،المحيطإلىالمتجهةالتجاريةالسفنفيهتمخر

المراكبأماللتصسدير.اسمودانىالفولمنتجاتمتنهاعلى

ذاتالكبيرةالنهريةالقواربوكذلكالصغرىوالقوارب

جامبيافيولاتوجدالنهر.عبرالركابفتنقل،الأشرعة

النهر.جانبيعلىمنتشرةطرقاهناكلكن،حديديةسكك

مابينيربطجامبيا،ترانسيدعىسريعرئيسىطريقوهناك

أماجامبيا.أرا!يعبرويمر،السنغالوجنوبىشمالي

ويخدم.بانجولمنالقريبةيوندومفيفيوجدالدوليالمطار

تبثوبريطانيا.إفريقياغربيودولجامبيابينالرحلات

باللغةبرامجها-الحكومةعليهاتشرفالتي-جامبياإذاعة

.أخرىإفريقيةوبلغاتالإنجليزية

باسمالانتعرفالتيالمنطقةكانت.تاريخيةنبذة

منذلكودام،القديمةماليإمبراطوريةمنجزءاجامبيا

حيث،الميلاديينعشرالخامسحتىعشرالثالثالقرن

وأنواعوالأرزالقطنزراعةفىالفترةتلكفيالناسعمل

القرنبحلولالبرتغالأنشأت.الغذائيةالمحاصيلمنأخرى

ساحلطولعلىتجاريةمراكزالميلاديعشرالخامس

السادسالقرنمستهلفىالساحليالشريطوتحولجامبيا.

البريطانيينقبلمنالرقيقلتجارةمركزاليصبحعشر

فيمستعمرةام661عامفيبريطانياأنشأت.والبرتغاليين

مدىوعلى.ذلكبعدجامبيانهرفيالواقعةجيمسجزيرة

أجلمنوفرنسابريطانيابينحربنشبتعام001

النهر.ذلكفيالتجارةحركةعلىالسيطرة

أطلقوامستعمرةالبريطانيونأنشأأم765عامفى

اسماليومعليهمايطلقعلىاشتملتسنجاميا،اسمعليها

البريطانيونلمملمام783عامفي.والسنغالجامبيا

مدينةالبريطانيونالتجارأنشأفرنسا.إلىالسنغالأراضى

باتهيرست.باسمالحينذلكفيتعرفكانتالتيبانجول

حلولوعند.ام888عامفيفأنشئتجامبيامستعمرةأما

للسيطرةجامبياباسماليوممايعرفخضعام209عام

الثانيةالعالميةالحربانتهاءوبعد.التامةالبريطانية

إجراءاتبإعدادجامبيابدأتأم459عامفيوبالتحديد

عامتامداخليذاتىحكمعلىوحصلت.الذاتىللحكم

البلاد.فيوزراءرئيسأولجاواراداودوأصبح،أم639

التقدميالحزبرئيسكانجاواراأنبالذكروالجدير

.الفترةتلكفيالشعبي

فبراير18فياستقلالهاكاملعلىجامبياحصلت

إلىجامبياتحولتام079أبريل42وفىام،659

رئيمأولجاواراالنوابمجلسوانتخبجمهورية

وفي.ام779وام729فيانتخابهالمجلسوأعادللبلاد،

أهاليالدستورعلىطرأالذيالتعديلأعطىام829عام

فيجاواراانتخبواوعليه،رئيسهمانتخابفيالحقجامبيا

عاميانتخابهكررواكما،ملحوظةبأغلبيةام829

.أم299وأم879

فيالطرقلتحسينالأموالجاواراحكومةأنفقت

أنفقتكما،العباراتفيالتنقلحركةولتحسينجامبيا،

فيالميناءوكذلكيوندوممطاروتحديثلتطويرالأموال

.بانجول

مأ079عاممنذجامبيافيالسياحيالنشاطسجل

منذالبلادلهتعرضتالذيالجفافولكنلممريعا.تحسنا

المنتجاتمنقللالميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينيات

البلاد.باقتصادبالغةأضراراوألحقالزراعية

عامففي،حميمةعلاقاتوالسنغالجامبياتربط

التمردإخمادفيالسنغالمنقواتساعدتام819

ما829عاموفىجامبيا.حكومةلهتعرضتالذي

عليهوأطلقكونفدراليا،اتحاداوالسنغالجامبياشكلت

سابقا.إليهاأشميرالتيالمستعمرةغرارعلىسنجامبيا،اسم

الاقتصاديةالروابطمنالكونفدرالىالاتحادعززوقد

وفي.المسلحةقواتهمابينوحدكما،البلدينبينالحميمة

انقلابفيجاوارابالرئيسأطيحام499عاميوليو

البرلمانيالنظامبذلكوأنهى،جامبييحيىقادهعسكري

جامبيا.في

وذهندسيشكل،الرياضياتعلممجالفيالجا!

الجوامدوبعض.والسمك،والعرض،الطول:ثلاثةأبعاد

المكعباتمثلسطحهاشكلمناسمهاتأخذ

الكروية.والأجسام،والخاريط،والأقماعوالأسطوانات
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الحالاتإحدىجامدلفظيعنىالفيزياءعلموفى

الأخريانوالحالتانعليها.المادةتوجدأنيمكنالتىالثلاث

منجسمكلحالةوتصنف.الغازيةوالسائلةالحالةهما

تسببالتىالقوىمقاومةعلىجزيئاتهلقدرةطبقاالمادة

لأنثابتانوحجماشكللهوالجامد.شمكلهفيتغيرأ

بحرية.تتحركلاجزيئاته

المكعب.؟انحروطبمالتماسك:أيضئاانظر

(.الفاطميةالمساجد)طرارالمسجدانظر:الأوو.!جامع

ألثهرمنومرفي،اللهبيوتمنبيتالأمويالجامع

فيدمشقمدينةفىالمسلموناقامهاالتيالتعليممراكز

كتابالنصارىمنالمدينةسكانمئالمسلمونسوريا.

العقيدةبحريةلهمفيهأقروا-المدينةفتحعقب-،أمان

نصفمنهموأخذوا،كنيسةعشرةبارلغالاحتفاظوحق

مماريوحنا.كنيسةيسمونهاكانواالتي،الكبرىكنيستهم

مسجدإلىأخذوهالذيالقسمالمسلمونوحول

واحد،بابمنالنصارىمعيدخلونوصاروأ.لصلاتهم

منها،القبليةالجهةفىالواقعالأصلىالكنيسةبابوهو

جهةإلىوالنصارىالشرقجهةإلىالمسلمونفينصرف

بنعبيدةأبوالممسجدهذافىصلىمنوأول.الغرب

فىمعهكانواالذينالصحابةبقيةذلكبعدتبعهثم،الجراح

اسمبعدفيماصلاتهممكانعلىوأطلقالفئ.جيش

الصحابة.محراب

الله)رضىمعاويةعهدفيالمصلينعددتزايدعندما

الكنيسة،قسمعنالتخلىفىالنصارىإلىرغبعنه(

ماهىعلىوالكنيسةالمسجدحالةفبقيتذلك،فرفضوا

عمارةفىالتعديلاتبعضأدخلمعاويةأنغير،عليه

للاذان،مناراتإلىصوامعهاوحول،القديمةالكنيسة

بنالملكعبدوطلب.الإسلامفينوعهامنالأولىفكانت

وليوعندمافأبوا،النصارىمنمعاويةماطلبهمروان

منطلبم507هـ،86سنةعبدالملكبنالوليدالخلافة

وبذل،الكنيسةمنبهمالخاصالجزءعنالتخلىالنصارى

عندماقبلواثمفرفضوا،الكثير،الشىءالمالمنلهم

.أخرىبكنائسذلكعنعوضهم

العتيدمسجدهلبناءاللازمينالعمالبتأمينالوليدأمر

مضىمنيبنلممسجداأبنىأنأريد"إني:فيهقالالذي

فارسحذاقلبنائهفجمع".مثلهبعديمنيبنىولنقبلى

فىالتجويدعلىأقدرهمممن،والروموالمغربوالهند

طائلةأموالآالبناءعلىوأنفق.المحليينالعمالمنالصناعة

أنفقأنهبعضهمذكرحيثتفخيمها،فىالمؤرخونتنافس

سئسنين.لمدةالدولةخراج

التىالسنةفىالمسجدبناءمشروعتنفيذفىالوليدبدأ

يكتملولم،م507هـ،86سنةوهي،الخلافةفيهاولى

وخليفتهأخوهفأكمله،م471هـ،69عاموفاتهحتىالبناء

إحدىفيمساحتهالمؤرخونوقدر.عبدالملكبنسليمان

ك!قدم003.1وقيل،أذرع2012*82الروايات

الوقت.ذلكفىدمشقمساحةربعوهى،اقدم0002

المسجدهذاتخطيطأنبالاثارالعارفونالمستشرقونويقر

البيزنطة،الكناشهندسةلايشبهمبتكر،شىءوهندسته

النصرانيةالسوريةالعمارةطريقةعنيخرجمنهاكثيراوأن

المتوارثة.

أولكان.الأمويالجامعأصابتالتىالكوارث

أجزائهبعضأتلفتوحرائقزلازلالكوارثمنبهمانزل

متعاقبة.سنينفي

هـ،461عامحريق:الحرائقهذهمن.الحرائق

حريقبسببالمسجدأطرافبحضوسقطتأم،680

المسماةوالمئذنةالكلاسةواحترقتاللبارين،ببابوقع

.ام174هـ،057سنةللسقوطومالتبالعروس

وبقيتأم247هـ،645سنةالشرقيةالمئذنةواحترقت

منهفأحرقتالجامعإلىالنيرانوامتدتأشهر.تسعةخرائا

وسوقاللبارينسوقحريقفىوذلكوحيطانهسقفهبعض

الشرقيةالمنارةواحترقت.ام282هـ،681عامجيرون

.ام933هـ،074عامعمداالنصارىبعضبفعل

هـ،308عامدمشقالتتريلنكتيموردخلوعندما

سقوففسقطتالمدينةفيالناررجالهأضرمم0041

هـ،ا131سنةحريقاخروكان.أبوابهوزالتالجامع

إلامنهيبقولمكله،البناءهوىشدتهومنام398

المشهد.

الزلزالأولهاكان،زلازلالمسجدضربت.الزلازل

عامفيواخرم،748اهـ،31عامالمنطقةضربالذي

هـ،552عامدمشقزلزالووقع.م847هـ،233

أشدووقع.بالجامعالموجودةالرسومعلىفأثرأم571

قسمهدمإلىأدىحيثام002هـ،795عامالزلازل

شرفاتمنشمرفة61وسقوطالشرقيةالمنارةمن

الزلزالفىخصوصاجدرانهتصدعتوقدالمسجد.

نتيجةالجامعتأثروقد.ام302هـ،207عاموقعالذي

ولمام975اهـ،173عامدمشقأصابالذيالزلزال

التيوالنقوشالمعالممنبالذاشيئاالزلازلهذهتبق

العصورمختلففىالمسلمونالحكامفيهتركها

.والدول

العصرفيالسوريةالحكوماتاهتمت.الإصلاحات

نأيمكنالذيالشكلعلىالجامعهذابناءبإعادةالحديث

منذفيهالإصلاحاتبدأتوقد.القديمرونقهإلىيعيده
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بمدينةالأمويالجامع

أشهرمنيعتبردمشق

أقامهاالتيالتعليممراكز

المدينة.فيالمسلمون

اهـ،338سنةالأولىالاستقلاليةالحكومةعهد

سورياملك،الحسينبنفيصلالشريفأيام،ام919

هذا.يومناإلىمستمرةالإصلاحاتومازالت،انذاك

ترميمعلىسوريةفيالاثارعنالمسؤوليناهتماموينصب

الوليدأياممنالباقيةالبقيةأنهايعتقدالتىالفسيفساءألواح

عبداسك.ابن

المعالمبعضتوجد.الأمويللجامعالعامةالمعالم

مذكورةوهي،قائمةماتزالالتىالمسجد،لهذاالقديمة

الروميالحمويدياقوتالبلدانمعجمفيتقريباكلها

"وبالجاممن:ياقوتقال.دمشقمدينةعنكلامهضمن

ومشهدعنه،اللهرضي،الخطاببنعمرمسجدشرقيه،

وزينالحسينومشهدعنه،اللهرضى،طالبأبىبنعلي

الخضر،وزاوية،الصحابةمقصورةوبالجامع.العابدين

ومصحف،المسلامعليهزكريا،بنيحيىرأسوبالجامع

قبرإنويقولون،بيدهخطهإنهقالوا:،عنهاللهرضي،عثمان

أنهوالمأثور،القبليالحائطفى،السلامعليههود،

زعموا،مجزعانعمودانالنسرقبةوتحت.بحضرموت

...الغربيةوالمنارة،أعلموالله،بلقيسعرشمنأنهما

حجروبهاالبيضاء،المنارةلها:يقال،الشرقيةوالمنارة

،عمرانبنموسىضربهالذيالحجرمنقطعةأنهيزعمون

قبةوبالجامععينا.عشرةاثنتامنهفانبجعست،السلامعليه

عنها،اللهرضي،عائشةقبربهاإن:يقال،الغربيةالمالبيت

المعروفالجامعبابوعلى.بالبقيعقبرهاأنوالصحيح

ابنرمحمنأنهايزعمونمعلقةرمحقطعةالزيارةبباب

عنه".اللهرضيالوليد،

جامعيختلفلم.الأمويللجامعالتعليميالدور

أدوارهاأبرزمنكانالتيالإسلاممساجدبقيةعندمشق

النعيميعبدالقادرالمؤرخجمعوقد.التعليمنشر
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فىالجامعهذاعندراستهفيأم(052هـ،279)ت

بهذأقبلهماقيلكلالمدارستاريخفيالدارسكتابه

العلم،حلقاتعقدواالذينبالعلماءفيهعرف.الشأن

وعددنوعهاحيثمنالحلقاتتلكبدقةووصف

والقضاةوالمدرسينوالأئمةالخطباءأحوالوعنطلابها،

تسعاذكرفقدالمسجد.هذاعلىتعاقبواالذينوالمؤرخين

تاجالشيخحلقةمثل،الشريفبالعلمالاششغالحلقاتمن

وحلقة،الشافعىسباعبنإبراهيمبنعبدالرحمنالدين

حلقاتمنثلاثالناوذكر.الفارقيالدينالشئرشيد

ممهاالجامعهذافىالمدارسمنوثمانى،الشريفالحديث

مائةبالجامعإن:وقال.والشيخيةوالقوصيةالغزالية

منشسيخلكل،وتعليمهالقرانلقراءةحلقةوعشرين

حلقةمنهاوذكر،الجامعديوانعلىراتبشيوخها

صغارصبيانعلىزنكيالديننوروقفهاالتىالكوترية

مهمبدورالجامعهذاعلىالمحبوسةالأوقافقامت.وأشام

تقومالذيالدوروجوهعدةمنيشبهبه،العلميةالحياةفى

والشؤونأصحةواوالتعليموالتربيةالأوقافوزاراتبه

أسصوصامنظاهرهوكما،الحديثةالدولةفىالاجتماعية

عبردمشهتجامعفىالتعليميةالحركةتناولتالتيالمتفرقة

الازدهارالأوقافاكثرةعلىوساعد.الطويلتاريخه

الممتلكاتوإعفاء،الشامبلادبهتمتعتالذيالاقتصادي

والأثرياءالأمراءواالحكامسعىوقد.الضرائبمنالوقفية

الأغراضعلىالوقففيالتنافسعلىالختلفةالعصورفى

والخطهباءوالوعاظوالأئمةللمدرسينوأصبح،التعليمية

وقد.الأوقافتلكريعمنثابتةمخصصاتوالطلاب

جامعةيصبحأنمنالأمويالجامعالأوقافمكنت

.كبرى

المسجد،بمعبدالملكبنالوليد،دمشقأيضا:ان!

الإسلامية.الآثار

المسجدعارة)طررالمسجدانظر:.الألدلسيينجامع

(.العريالمعربفي

)الطرارالمسجدانظر:.شريفيلىأوشيجامع

المبكر(.

(.الفاطميةالمساحد)طرازالملسجدانظر:.كماول!جامع

)طررالمسجدانظر:.العاصبنعمروجامع

.العاصبنعمروالهحرة(؟منالأودىالمائةفيالحامعةالمساجد

فىالمسجدعمارة)طررالمسجدانظر:قر!.!جا!

.(الأندلس

نيالمسجدعارة)طررالمسجدانظر:.القصبةجامع

الألدلص(.ا

العلومتاريحية(،)نبدةتونسانظر:.القيروانجامع

)صورة(.المسجد،والمسلمينالعربعند

إكمالبعدالطلاببهايدتحقتعدي!يةمؤسسةالجامعة

معروفةمؤلسسةأعلىوالجامعة.الثانويةبالمدرسةدراستهم

الجامعةعلىأخرىأسماءوتطلق.العاليالتعليمفي

المعهد،،الكلية:مثللهاالتابعةالمؤسساتوبعض

وهذهالعليا.المدرسة،التقنيةالكلياتمجمع،الأكاديمية

معانىتحمللأنها،الفهمفىاختلاطاتسببالأسماء

كليةكلمةأنمنالرغمفعلىلاخر.بلدمنمختلفة

تتئدولأأننجد،العاليللتعليممعهدعلىلتدلتستخدم

للإشارةكليةكلمةتستخدم،الأسبانيةأوالبريطانيةالتقاليد

تدلربماالأكاديميةفإن،.وبالمثلخاصةثانويةمدرسةإلى

مدرسة.أوللتعليمعالمعهدعلى

الأخرىالتعليمومؤسساتالجامعات

.الجامعاتفيالعالىالتعليمالمقالةهذهتناقث!

مؤسساتبعضعنتختلفالجامعاتأنكيفوتشرح

ونظمها،الجامعةدوروتشمل.الأخرىالعاليالتعليم

والكيفية،وتعلمهمالطلاباختياربهايتمالتيوال!صيفية

الدرجماتتسمىالتىالمؤهلاتعلىبهايحصلونالتي

أنواععنالجامعاتلتمييزالعاديةوالطريقة.العلمية

المدىفيتتمثل،العالىالتعليممؤسساتمنأخرى

.الجامعاتتقدمهاالتيأسدراسيةاالمقرراتمنالواسع

للطلبةكثيرةفرصاالجامعةفيالسائدالنمطويوفر

الكيمياء،)الفيزياء،العلومحقولفيللتخصص

والعلوم(الفلكعلم،الحيوانعلمالجيولوجيا،

،الاجتماععلم،النفسعلم،الإنسان)علم،الاجتماعية

الفلسفة،،)التاريخالإنسانيةوالعلوم(،التربيةالاقتصاد،

الموسيقى،،)الرسمالإبداعيةالفنون(،اللغات،الأدب

الطلبةتعدالجامعاتأنإلىبالإضافةوغيرها.الدراما(،

مهندسين،،معماريينليصبحوا-الخاصةالمهنلكل

مديرى،محاسبين،زراعةخبراء،محامين،معلمينأطباء،

ذلك.شابهوما،أعمال

منالمألوفةالأنواعفإن،الجامعاتمنالنقيضوعلى

الكلياتهيالأخرىالعاليالتعليممؤسسات

حقولمناثنينأوواحدعلىتركزالتيوالأكاديميات

والهندسة،العلومفييتخصصالتقنيةفمعهد،المعرفة

الأسماكوتربيةللزراعةالعلميةالطرقتدرسالزراعةوكلية

المعلمينتعدالمعلمينوكليات.بالحيواناتوالعناية
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فىسعودالملكجامعة

وأكبرأقدم،الرياض

العربيةالمملكةفيجامعة

عامتأسستالسعودية

بهاويدرس.ام579

.00045منأكثر

وطالبة.طالب

الذلمحنالتلاميذمساعدةفيالختصنوالمرشدينوالمديرين

الفنونأكاديميةوتقدم.التعلمفيصعوباتيواجهون

والطباعةوالتصويروالنحتواللوحاتالرسم:فيدراسات

الموسيقىأكاديميةوتدرس.الأخرىالمرئيةوالفنونبالحفر

والكيفية،الالاتواستخداموالغناء،الموسيقىتاريخللطلبة

الحربيةالأكاديميةوتعد.الموسيقيةالقطعةبهاتؤلفالتي

تمولماوغالبا.الجويةوالقواتوالبحريةالجيشضباط

نطاقفيالعملفيالخبراءلتدريبأكاديميةالحكومات

أكاديميةتختصأنيمكنوحينئذ.الاختصاصاتبعض

بالخدماتوثالثة،الخزينةبقسموأخرى،السكانبتعداد

الخارجية.

والمسؤولياتالئنظيم

بالحرمالجامعةعليهتقومالذيالمكانيسمى.التنظيم

الجامعى:الحرمفيالرئيسيةالمبانيوتشمل.الجامعى

ومساكنوالمعاملوالمكتبةالإدارةومبنىالمحاضراتقاعات

المناسباتفيهتقامالذيالطلبةاتحادومبنىالطلبة

منأكثرللجامعةكانربماالدولبعضفي.الاجتماعية

العربيةبالمملكةسعودالملكفجامعة)فروع(.جامعيحرم

نأكماوالقصيمأبهامنكلفيفروعلهاالسعودية

جميعفيكثيرةكلياتتضمأيضابمصرالأزهرجامعة

الجامعاتمعظمفيالحالوكذلكتقريبا.مصرمحافظات

طلابإلىالجامعةفىالطلابيالمجتمعوينقسم.العربية

فطلاب.جامعيةدراساتوطلابعليادراسات

الجامعيةالشهادةعلىحصلواالذينهمالعلياالدراسات

أوالماجعستيردرجةعلىللحصولويدرسونالأولى

الذينفهمالجامعيةالدرالمساتطلابأما.الدكتوراه

.البكالوريوسدرجةعلىللحصولبالجامعةيلتحقون

،أقسامعدةإلىالجامعةفىالتدريسهيئةتنقسم

اللغةمثلبرنامكلام،بتدريسقسمكليختصحيث

رئيسلهقسموكلالفيزياء.أو،الرياضياتأوالعربية

،اخرونمعهويعمل.الأستاذيةدرجةالغالبفيويحمل

وأ،المساعدينوالأساتذةالمشاركينوالأساتذةالأساتذةمن

فييشاركونلاباحثينالأقسامبعضوتضم.المحاضرين

التدريس.عملية

ففي.لأخرىدولةمنالجامعةممويليختلف.التمويل

الاحتياجاتالجامعاتتمويلمجلسيقوممثلا،بريطانيا،

المركزيةالحكومةمعوشفاوض.البريطانيةللجامعاتالكلية

توزعتوصيتهعلىوبناء،جامعةلكلمنحتقديمحول

الكلياتتعتمد،أخرىدولوفى.الجامعاتبينالأموال

منوالتبرعاتالأوقافريععلىالأساسفيالخاصة

هذهمثلالحكوميةللجامعاتيتوافروقد.أخرىمصادر

ميزانيةعلىتمويلهافيأساساتعتمدولكنهاالمصادر،

الدولة.

مندراسيةمنحعلىيحصلونقدالطلبةأنكما

منحاللووبتقدموالمعاهدالجامعاتوبعض.الحكومة

قروضعلىالطلبةيحصلربما،الدولبعضوفى.دراسية

تساعدالجامعاتوبعض.التكاليفلتغطةالجامعةمن

الوقتبعضفيهايقضونأعمالعلىالحصولفىالطلاب

.الإجازةخلالأوبالجامعةالتحاقهمأثناء
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واجباتثلاثةالدولمعظمحددت.المسؤوليات

المعارفتنمية،الطلابتعليم:هىللجامعاتأساسية

نقلمنالتأكدإلىالتعليمويهدف.العامةالخدمة،الجديدة

شبهمنأنهكما.جيلإلىجيلمنالمهمةالعالميةالمعرفة

تتطلبالتىالمهنفىللنجاحالناسيعدالتعليمأنالمؤكد

الهدفهواضعليمافإنولذلك.عاليةومهاراتمعرفة

العالي.التعليملمعاهدالأساسى

ويعنى،البحثهىللجامعاتالاخرىالرئيسيةوالمهمة

مجالففى.حدشةمعارفوتوليدجديدةاكتشافاتتحقيق

نتيجةإلاهىماالاختراعاتمنكثيراأننجدوالتقنيةالعلوم

المتميزين.والطلابالجامعاتلأساتذةالابتكاريةللأفكار

والجراحة،والحواسيبالفضاءرحلاتفيالتقدماعتمد

خبراتعلىكبيرةبدرجةالذريةوالطاقةالليزر،بوساطة

الاثارعلماءومعظم.الجامعاتفىالتدريسهيئاتأعضاء

أظصواالذينوالمؤرخين،القديمةالمدنأنقاضاكتشفواالذين

جديدةطرقاطورواالذينالنفصروعلماء،الماضيأحداث

التدريسهيئاتأعضاءمنكلهم؟العقليةالأمراضلمعالجة

فىالجامعاتفيالموسيقىأساتذةويشترك.الجامعاتفى

السياسيةالعلومأساتذةويستقرئ،السيمفونياتتأليف

والعالمية.المحليةالسياسةمجريات

أساشاتقعجديدةمعلوماتإنتاجمهمةأنمنوبالرغم

هيئةأعضاءمعظ!افإن،العالىالتعليممؤسساتعلى

ذلك،ويرجع.البحوثمنالقليلإلالايجرونالتدريس

مما،للتدريسمخصصتقريباالمدرسينوقتمعظمأنإلى

فإنذلكاإبالإضافة.الإبداعىللعملمجالألهميحيحلا

علىللإنفاق،كثيرةأموالآتتطلبالبحوثمنكثيرا

غالبا--الأموالهذهومثل،اللازمةالمصادروتوفيرالباحثين

.متوفرةغير

يقومالمناهإلجامعية.معظمفىمهماجزءاتعتبرالخاصةالدراسة

الحامعة.مكتبةفىا!صةلدراستهمالطلبةسعدد

أعضاءمنقليلةنسبةإلاتوجدلاأنهمنوبالرغم

يقومونممن،العالىالتعليمفىالتدريسهيئات

نقصفإن،دولةكلفىجديدةمعلوماتباستحداث

مثلبلادفيوضوحاأكثرالإبداعىوالنشاطالبحوث

التيالهادئالمحيطوجزر،الجنوبيةوأمريكاوإفريقيا،آسيا

للأوروبيينمستعمراتالأياممنيومفيكانت

البلادهذهكانتوعندما.الشماليينوالأمريكيين

للالتحاققليلةفرصإلالمواطنيهاتتحلممستعمرأت،

استقلالهاعلىالم!ستعمراتهذهحصولوبعد.بالجامعة

القرنمنالسبعينياتأوواسشينياتالخمسينيات)فى

المدربنالأساتذةإلىتفتقربالطبعكانت(العشرين

فإنلذلكإضافة.الجديدةالجامعاتلإدارةكافياتدريبا

منكبيرةأعدادلديهايكونماعادةالتدريسيةالهيئة

ونتيجة.البحوثلإجراءالكافىيتئالوقتلامماالطلبة

فيالعالمفىالإبداعىوالعملالبحوثفإنلذلك

وأمريكاأوروبافىمؤسساتقدمتهالأخيرةالسنوات

ذلكفيبما،الأخرىالصناعيةالدولوفىالشمالية

ونيوزيلندا.واليابانألحشراليا

فمنالجمهور.خدمةللجامعاتالثالثةوالمسؤولية

الحاليةالمشكلاتحلفيالجامعاتتساعدأنالمتوقع

الهواءتلوثذلكامثلةومن.المجتمعاتتواجهالتى

فىوالنقص،المساكنصلاحيةوعدم،والأمراضوالماء،

محددةدولوفى.أخرىكثيرةومشكلاتاخذاء،ا

وأمريكاوإفريقيا،اسيافىالناميةالدول-وخاصة-

العامةالخدماتمجالفىالجامعاتدوريكونالجنوبية

النامية،الدولوتحتاج.العلميالبحثمنأهميةأكثر

قبلمنالفوريةالمساعدةإلى،الخصوصوجهعلى

الملحة.المشكلاتلحلالجامعات

علىتساعد،والمدرسالطبةمحموعةبنماقشةالدراسيةالحلقات

والفهم.التعلم
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الطلبةاختيار

فىالراغبينالطلبةلجميعكافيةفرصادولةأيتوفرل!

فىالمسؤولينفإن،ذلكإلىوإضافة،بالجامعاتالالتحاق

يلتحقونالذينالطلبةهؤلاءأنمنالتأكديريدونالجامعة

ولذلك،مميدرسونهمالتعلمالاستعدادولديهممؤهلونبها

الطلاببقبولالخاصةمتطلباتهاأكاديميةمؤسسةلكلفإن

المرحلةإنهاءالمشتركةالمتطلباتأهمومنإليها،المتقدمين

درسواأنهممنالتأكدأيضاالضروريومن.بنجاحالثانوية

الجامعةمتطلباتفيالسائدوالنمط.معينةموادمجموعة

وفيالرياضياتفيمقرراتدرسقدالطالبيكونأنهو

ون!ا.التاريخوفىالعلوموفيالأجنبيةاللغاتوفيالأدب

يدرسونمنبينالثانويةالمدرسةفيالمقرراتاختلافإلى

فإنه،الأدبىالقسمفييدرسونومنالعلميالقسمفى

فيللنظربمالثانويةالمدرسةفيالطلبةإرشاديتمماغالبا

يرغبونالتيالتخصصيةالعلياالدراساتنوعإلىالمستقبل

الخاصةبالمتطلباتالوفاءيستطعواحتىمتابعتها؟في

معين.جامعيلتخصصبرنامجفيللقبول

التعليمإكمالعندعاماامتحاناتجريالتيالدولوفي

ذلكنتائجعلىالطلابقبولفيالجامعاتتعتمد،الثانوي

يأأونفسهاالجامعةفإن،أخرىدولوفي.الامتحان

فيللقبولأمتحاناتتجريالوطنيالمستوىعلىمنظمة

فيالنجاحمدىعلىالمتقدمينقدرةلتقويمالجامعات

تزكيةخطاباتتطلبالحامعاتأنكما.العاليالتعليم

الخطاباتهذهومثل.الثانويةالمدرسةفيالطالبعرفواممن

وأأميناأومجداكانإذاالطالبحالةبيانفىتفيدقد

ذكية.قراراتلاتخاذالاستعدادولديهودودا

التدريسطرق

الدولكلجامعاتفيانتشاراالتدريسطرقأكثر

الوسائلاممتخداملايصاحبهاالتيالمحاضرةطريقة

المزدحمالفصلمقدمةفيالمحاضريقفحيث.الإيضاحية

منيقرأأوباستمرار،عالبصوتوشكلم،بالطلبة

منالمحاضروشو!.السبورةمحلىيكتبوأحيانا،مذكرات

وشيوع.المحاضرةواستيعابمذكراتكتابةالطلبة

يعزىوإنمافعاليتها،إلىيعودلاالمحاضرةأسلوباستخدام

الجامعيالتعليمبتقاليدوارتباطهااستخدامهاسهولةإلى

إلىيميلالمحاضرينمنجيلكلإنحيث؟الموروثة

.المحاضراتوهيبهاتعلمالتيبالطر!ةالتدريس

حيث،جديدةاساليبتطيقتمالحديثةالعصورفي

ألمحاضرةأسلوبفيتحسينإجراءالمحاضرونحاول

منبدلآنشطينالطلبةجعلتطرقافاستخدمواالتقليدية

توفرالتيالأدواتبينومن.سلبيينمستمعينكونهم

ماالمحاضرةمحتوىتوضحأنشأنهامنمرئيةإيضاحات

وأشرطةوالأفلاموالشرابحالعرضوأجهزةالجداول:يلى

الندواتوتعتمد.المناقشةأووالندوةوالحواسيبالفيديو

لتبادلللطلبةالفرصتهيئمختارةقراءاتعلىالغالبفي

الجامعاتبعضوفي.بينهمفيماأوالمحاضرينمعالاراء

هيئةأعضاءمنواحدكلفيهيتولىللإرشاد،نظام

المناسبةالمقرراتاختيارفيالطلابمعاونةالتدريس

تقدمهم.مدىومتابعة

الفرصمنمزيدلإتاحةالجامعاتمنعدديسعى

تجاربفإنولذا،العمليةالحياةفيتعلموهمالتطجيقللطلبة

إلىوالاستماعالمعادلاتبحفظمحدودةليستالطلبة

العلومأقسامتنهضوإنما،الدراسةقاعاتفيالمحاضرات

الكيمياءمعاملفيالتطبيقاتهذهبمثلتقليديةبصورة

تختصالتيللمواقعالحقليةوالرحلاتوالفيزياء

العلومأساتذةسعىوقد.الحيوانوعلمبالجيولوجيا

فيالعمليةالجوانبلزيادةوالإنسانياتالاجتماعية

طلابهم.دراسات

المفتوحةالجامعات

نوعاالحديثالعصرفىا!لفتوحةالجمامعةأصبحت

توجدلاأنهمفتوحهكلمةوتعني.العاليالتعليممنجديدا

بها.الالتحاقفردأيفيستيم.لدخولهارسميةمتطلبات

الحرمفيدراسيةفصولفىالطلبةتجمعتتطلبلاكما

وأالإذاعىالبثأوالبريدخلالمنالتعليموتقدم.الجامعي

للمشاركةمركزيمو!فيالطلبةيلتقىوربما،التلفازي

فييدرسونالطلبةفإنلذلكونتيجة.الامتحاناتأداءفي

وكفايته.قدراتهحسبكلبيوتهم

فىالحديثالعصرفيمفتوحةجامعةأولبدأت

وبعدطالب.00024بحواليام719عامبريطانيا

إلىالمقبولينمنالسنويالعددارتفعقليلةسنوات

فيالمفتوحةالجامعاتأقيمتوقد.طالب07).00

أنديراافتتحت.البريطانىالنموذجنمطعلىالدولمختلف

بهاوالتحقأم859عامالهندفيالمفتوحةالجامعةغاندي

ويعتمد.طالب54!...منأكثرسنواتأربعخلال

جانبإلى،المطوعةالموأدعلىالتعليمفيالهنودالطلبة

أحدإلىالشهرفيزيارتينبمعدلبهايقومونالتيالزيارات

بدأتوقدمركزا.13،عددهابلغالتيالإقليميةالمراكز

وبلغام889عاممنذعملهامصر،فيالمفتوحةالجامعة

فيهاتعليمهميتلقونطالب03و...نحوطلبتهاعدد

،المحاضراتوبعضوالمطوعاتالكاسيتأشرطةبوساطة

عامالمفتوحةالجامعة)سابقا(السوفييتيالاتحادوافتتح

طالب.أه!...يقاربماالطلبةوبابمددام،099
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الجامعةنظامطبقتالتيالدولمنأخرعددويوجد

وجنوبوهولندا،وإندونيسياكندابينهاومن،المفتوحة

فىمركزهاوكانالمفتوحةالقدسجامعةوهناكإفريقيا.

المحتلةالقدسمدينةإلىنقلتأنهاإلا،بالأردنعمانمدينة

.أم499فى

رجاتلدا

بالتعليميلتحقونالذينالطلبةلمعظمالمهمالهدفإن

وأوثيقةتسلمأي،علميةدرجةعلىالحصولالعالي

وتت!صن.خاصةمهاراتمنتمكنهمعلىتدلشحهادة

البكالوريوس:مراتبمنالشهاداتأنواعمعظم

.والدكتوراهجستيروالما()الليسانس

الليسانسأوالبكالوريوسدرجةعلىوللحصول

التفرغالطلابمنالجامعىالمستوىبدايةفييطلب

للتقليدطبقاأكثر،أوسنواتثلاثلمدةالدراسي

بريطانيافى.الجامعةفيهاتوجدالتيالدولةفيالأكاديمى

وفي،سنواتثلاثهيعادةالدراسةمدةوالهند،

يقضيهاالتىالمدةوهى،مشواتأربعالمتحدةالولايات

التيالطبكلياتباستثناءالعربيةالجامعاتمعظمطلبة

أستراليافىالمدةوتتراوح،سنواتممتإلىتصلقد

علىذلكويعتمد،سنواتوستثلاثبينوماليزيا،

درجةعلىالحصوأ!يتموعادة.والجامعةالدراسيةالمادة

ني!!بعدالدراسةمنسنتينأوسنةخلالالماجستير

ئشارك.دراساتهمألهوابالديرفيهايحتمىحفلاتالتخرجحفلات

لائه.أوالجامعةرئيسفيها

إلىسنتيندراسةالدمحعوراهدرجةوتتطلب.البكالوريوس

.سنواتحمس

الطلابالمذكورةالعلميةالدرجاتعلىويحصل

فيالمطلوبةوالمعارفوالخبراتبالمعلوماتألمواالذين

درجةأيضاالجامعاتشحكما.تخصصاتهبممجالات

الأكاديميةالمتطلباتينهوالملافرادالفخريةالدكتوراه

بعضفيالاخرينعنميزتهمأعمالآلهمأنإلا،للمؤسسة

وإدارة،والآداب،الفنونمثل:الجمهور،خدمةجوانب

أنشطةأوالسياسةفيوأحيانا،الرياضيةوالألعاب،الأعمال

.أخرى

لاريخيةنبذة

بمجدلمثارالجامعاتأولىنشأةومكانتاريخيعتبر

سقراطأمتالمعلموناشتهر،القديمةاليونانحضارةففى

تعليمهمولكن،والعلومالفلسفةبتعليمقامواممنوأرسطو

يكنلم،الأيامتلكففي.الجامعيالإطارضمنيكنلم

فيالانتظامأوالقبولامتحانفيالنجاحيحتاجونالطلبة

ومثل.أكاديميةشهاداتيمنحونولا،محددةمقررات

بتعليمالعلماءقامحيث،القديمةالهندفيحدثذلك

تكنلمالتعليمفيطريقتهملكن،الدينيةالمعارفالهنود

الحديث.العصربمفهومجامعئاتعليما

تأثيرلهاكانالتعليممنالأولىالنماذجأنمنوبالرغم

تبدأالحديثةالجامعاتجذورفإن،الحاليالتعليمطبيعةعلى

وجامعةم(985هـ،)245القرويينجامعةإنشاءمن

مصرفىالأزهروجامعةإفريقياشمالفيالزيتونة

العالم.جامعاتأقدممنوثلاثتهام(079هـ،036)

الأمرولكن،الإسلاميةالعلومبتدريصرتبدأأنطبيعئاوكان

فيها.تدرسالمعاصرةالعلوممعظمفأصبحتبعدفيماتغير

جامعة.الأزهر،،القرويينجامعة؟جامع،الزيتونةانظر:

الجامعاتأولىأنشئت.العربيالوطنفيالجامعات

المصرية،الجامعةوهيأم809عامالعربىالوطنفىالحدشة

هـان،9091عامالجزائريةالجامعةأنشئتثم،أهليةوكانت

وأنشئت،أم987عامبتأسيسهامرسومصدرقدكان

شمسعينوجامعةأم،429عامالإسكندريةجامعة

كليةنواتهاكانتفقدالخرطومجامعةأماأم،059

الخرطومبجامعةوسميتام209عامأنشئتالتيغوردون

افتتحتالعامذاتوفى،5691عامالاستقلالعقب

جامعاتهافأقدمالسعوديةالعربيةالمملكةأما،الليبيةالجامعة

.أم579عامأنشئتالتىسعودالملكجامعة

منوكانتأ!519عامجامعتهاتأسعستلبنانوفي

عامانشئتالتىالأمريكيةالجامعةعلىتعتمدقبل

منذوتتابع.ام589عامبغدادجامعةوأنشئت،أم029
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الوطنفيالجامعاتتأسيسالعشرينالقرنستينياتأوائل

فيالأردنيةوالجامعة،الكويتجامعةفظهرت،العربي

والمغربتونسفيأخرىوجامعاتباليمنوصنعاءعمان

العربيةالجامعاتبلغتحتىوغيرها،والإماراتوالبحرين

عشرةثلاثوحدهامصرففي.جامعةخمسينمنأكثر

وفي،جامعاتسبعالسعوديةالعربيةالمملكةوفى،جامعة

خمعه!(نسمةملايينأربعةحواليسكانه)عددالأردن

عددوبلغ.أهليةجامعاتوتسعحكوميةجامعات

جامعة.وعشرينخص!منأكثرالسودانفيالجامعات

نحوالتخصصاتجميعفيالجامعاتهذهفىويتخرج

.عامكلخريجمليوننصف

عربأساتذةالجامعاتهذهفيبالتدريسويقوم

علىالمسليموزاراتوتحرصعاليا،علمياتأهيلامؤهلون

حتى،الماليةالاعتماداتمنمايلزمهابكلالجامعاتتمويل

التجاربوإجراءومعاملهامكتباتهاتزويدمنتتمكن

،والمجلاتالكتبوإصدارالمؤتمراتوعقدوالبحوث

المدنوبناءالطلابيةالأنشطةمختلفعلىوالإنفاق

لسكنىوكذلكوالطالباتالطلبةلسكنىالجامعية

.الأساتذة

فقدأوروبافىالجامعاتأما.الغربفيالجامعات

متكاملة.مؤسساتتكنولم،الوسطىالعصورفيظهرت

وقد.فرديةلمدارستجميعابوصفهاتدريجيانمتوإنما

إيطاليافىبولونياجامعةهيالأولىالجامعاتأبرزكانت

وكذلك،الميلاديعشرالثانيالقرنفيأنشئتوالتي

عشرالثانيأواخرالقرنفىأقيمتالتيباريسجامعة

منالجامعتينهاتينمن،جامعةكلوتكونت،الميلادي

فيموضوعاتسبعةبتدريستقوممستقلةكلياتاتحاد

)التحدثوالبلاغةاللاتينيةالقواعد:وهيالآدابمجال

مهاراتالتفكير،)والجدل(،اللاتينيةباللغةوالكتابة

وعلم(،الرومانيةالأعداد)استخداموالحساب(،الجدل

مثلتوسعتوقد.الموسيقىوعلم،الهندلممةوعلم،الفلك

الأوسط،الشرقفيالمسلموننقلعندماالبرامجهذه

إلىوالروماناليونانعلوموأسبانياإفريقياوشمالى

نظاممحلالعربيةالأعدادوحلت.الأوروبيينالأكاديميين

وتتسم،الدقةتنقصهنظامااعتبرالذي،الرومانيةالأعداد

والصعوبة.بالبطءفيهالحسابات

أكسفوردجامعتيمننموذجاباريسجامعةكانت

وكمبردجأكسفوردجامعتيوفيإنجلترا.فىوكمبردج

وبالتدريجعلهم،يحلومكانأيفطيمكثونالطلابكان

ذلكبعدتطورت،مستقرةمساكنفيشجمعونأخذوا

للسكنمراكزتستخدمالانحتىومازالت،كلياتإلى

والدراسة.

الكليةأكسفوردفيأنشئتالتىالكلياتوأولى

ميرتونم(،621)3باليولم(،9421)تأسستالجامعية

كويخز،(م6231)أوريل(م4131)إكستر،(م4621)

الطلبةإلاتقبللاقرونلعدةأكسفوردوظلتام(.034)

جمعياتخمستأسستأم878عاموبعدالذكور.

عامفيالكلياتمستوىعلىمعظمهاحصلنسائية

الرجالفيهاينتظم،مختلطالكلياتوبعفهذه.ام269

.الدرسقاعاتفيوالنساء

يظ!هروهوعضرالثامنالقرنممبعيمياتإلىيرجعالنقمقهذا.أم636عامتألسست،الأمريكيةاشحدةالولاياتفىحامعةأقدمهارفاردجامعة

الأصلية.الكليةمركزوهيهارفارد،حديقة
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لنموذجمشابهكمبردجفىالكلياتوظهور

ام(،)284بيترهىكمبردجكلياتوأولىأكسفورد.

وكاوس،كونفيل(،م431)7بيمبروك(،م321)6كلير

كريستى،كوربعر،(م0531)ترينتى،(م431)8

.(م2531)

أوروبيةجامعات،اللاحقةالعصورخلالوتأسست

النمسا،فىأم()365فييناجامعةمثل:مشهورة

وليبزجم(،1)388وكولونم(،6381)وهايدلبرج

فىأم(014)أندروزوسانتألمانيا،فيأم(04)9

.الدنماركفىأم()947وكوبنهاجنأسكتلندا،

مستعمرةالأمريكيةالمتحدةالولاياتكانخطوحينما

غرارعلىفيهاا!الياالتعليممؤسساتقامت،بريطانية

أولهارفاردوتأسست.وكمبردجأكسفوردجامعتي

ماساشوسيتس،مستعمرةفىأم636عامفىجامعة

وكمبردج.أكسفوردخريجىمنمائةفيهااستقرحيت

عامفيتأسمستالتىوميريوليمكانتالثانيةوالجامعة

وليمبريطانياملكمنبأمرفرجينيامستعمرةفيأم396

التيييلجامعةهىوالثالثة.الثانيةميريوالملكةالثالث

وقد،كنتاكىمستعمرةفيأم107عامفيكليةأسعست

عندماالزمنمنقرنبعدجامعةإلىييلتحويلأعيد

والفنون،والقانون،واللاهوتالطهبمدارسإليهاأضيفت

الجميلة.

فيالحامعاتدرجتقدوا!نريقيا.اسيافيالجامعات

كلكتا،وتشملنفسهاالأوروبيةالطريقةعلىالمستعمرات

الهند،فيام(857عامفى)كلهاومدرأس،وبومباي

تاونوكيبنيوزيلندا،فيام()986فىأوتاقو

لهماجامعتانالفلبينوفيإفريقيا.جنوبفىأم()873

وسانأم(،116)توماسسانتوهماطويلتاريخ

المستوىلهاوتحقق،ام595عامفى)تأسعستكارلوس

فيالتقنيةالجامعةوتأسستأم(.489عامفيالجامعى

عامالجامعىبالمستوى)وظفرتأم259عامماليزيا

عامسنغافورةفيالوطنيةالجامعةوتأسستأم(.729

السائإدواردالملكطبكليةإلىويرحبنصلها،م0891

ام(.09)5

جميعفىالجامعاتمئاتأنشئتالحاضرالوقتوفى

فىالتوسعخلالمنمعظمهاأنشئوقد.العالمأنحاء

الأعدادحاجةلتلبي،قائمةكانتالتىالأكاديميات

المستعمرةالمناطقوفى.العاليللتعليمالموأطنينمنالمتزأيدة

حصلتالتىالدولبعضقامتوإفريقيا،آسيافىسابقا

عامفىالثانيةالعالميةالحربنهايةبعداممتقلالهاعلى

تئلهلمالذيالمجتيملتخدمالمدارسبانشاءام459

.المتقدمللتعليممضىفيماالفرص

معةجا،لبرةدأ

معةجا،الأرهرا

معةحا،كسموردأ

معةحا،يسرلا

معةجا،ليابولو

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

أضعليمواالزبية

القرودنحامعة

جامعةجلاسحو،

حامعةدبك،

السوردولى

الموضوعصرعنا

الأخرىالتعليمومؤسساتالجامعة-ا

والمسؤولياتالتنظيم-2

التنظهيم-أ

التمويل-ب

المسؤوليات-خ

الطلبةاختيار-3

التدريسطرق-4

المفتوحةالجامعة-5

لدرجاتا-6

تاريجةنبذة-7

معةجا،كمبردج

معةجا،نلسد

معةحا،ردرداها

معةجا،ببل

أنشئتدوديةعربيةمنظةالعرييةالدولجامعة

الإسكندرية)اتفاق(لبروتوكولطبقاأم459مارسفى

أكتوبر7هـالموافقا363شوال02فىالموقع

عربورؤساءملوكسبعةوقعهالذيوللميثاق،أم449

22الموافقهـ،أ436الثانىربيع8فىالقاهرةفي

.أم459مارس

المؤسسةالسئالمستقلةالعربيةالدولكانتوقد

سوريا،،الأردن،العراقمصر،،السعودية:هىللجامعة

العربيةالأقطاربقيةالجامعةإلىانضموقد.اليمن،لبنان

.الاستقلالعلىحصلتأنبعدالأخرى

الثانيةالعالميةالحربخلالالجامعةإنشاءفكرةنبعت

فىالفكرةهذهالعربالسياسيينالزعماءمنثلاثةوتبنى

مصر،وزراءرئيسالنحاسمصطفىوهم،الحينذلك

الزعيم،الخوريوبشارةسوريا،وزراءرئيسحروموجميل

وعرض.اللاحقالجمهوريةورئيس،اللبنانىالسياسى

الذينالعربوالرؤساءالملوكعلىالفكرةالزعماءهؤلاء

وأيدوها.استحسنوها

لممياسىدعمعلىالجامعةإنشاءفكرةحصلت

العالميةالحربنهايةفيالأجواءتهيأتوبذلك،بريطانى

الوحدةلتحقيقالإسكندريةفىإقليمىمؤتمرلعقدالثانية

اتجاهأهمهااتجاهاتعدةالمؤتمرخلالوبرزت.العربية

تسمىوأحدةدولةفىالدولمنعدداتضموحدةلتكوين

دولتوحيدضرورةيرىاخراتجاهوبرز،الكبرىسوريا

ثالثاقيههناكوكان،واحدةدولةفىالخصيبالهلال

المستقلةالعربيةجمئالدولتضمجامعةإيجاديرى
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العربيةالدولجامعةمجلسجلساتإحدى

تفقدأندون،الدولهذهبينالتعاونوتكريس،حينذاك

واستقلالها.سيادتها

للدولجامعةإنشاءعلىالإسكندريةبروتوكولونص

فيالإجماعقاعدةعلىقراراتهاتعتمدوأن،العربية

القراراتتلكتكون،توفرهعدمحالةوفى.ا!ويت

جوازعدمعلىالبروتوكولنصكمايقبلها.لمنملزمة

أعضاءمنعضوينبينالمنازعاتلفضللقوةاللجوء

وأخلافأيفيالتوسطفيالحقالمجلسوأعطى.الجامعة

خارجدولةوبينبينهاأوالأعضاء،الدولتملينحرب

خاصقرارأحدهماملحقانبالبروتوكولوالحق.الجامعة

ينصوالاخر،الحاضرةبحدودهومسيادتهلبنانباستقلال

معساهمةضرورةوعلىفلسلإنفيالعربيالحقتأييدعلى

العربيةالأمةصندوقفيالعربيةوالشعوبالحكومات

فلسطين.فيالعربأراضيلإنقاذ

مجلمم!هىواحدةهيئةمنالعربيةالجامعةوتتكون

منوعددمتخصصةلجانخمسويتبعهالعربيةالجامعة

فيخاصةاللجانهذهبعضتطورتوقد.الدائمةاللجان

العربيةالمؤسساتمنعددعنهاوانبثقالسبعينيات

للبترولالمصدرةالعربيةالأقطارمنظمةمثلالمتخصصة

الماليةوالمؤسساتالصناديقبعضوكذلك،أوابك

هوالجامعةتاريخفيحدثتطورأهمولعل.المشتركة

.أم649عاممنذدوريبشكلعربيةقمةمؤتمراتتنظيم

نأكما،المؤتمراتتلكلمثلعامةأمانةتوجدلاأنهإلا

للجامعة.الرسميةالأطرخارجيقعوتنظجمهاعقدها

فييمثلهاعامأمينالعربيةالجامعةأعمالعلىيشرف

أولعزامعبدالرحمنوكانوغيرها.العربيةالقمةمؤتمرات

عامحتىام459عامإنشائهامنذللجامعةعامأمين

،ام769-529حسونةعبدالخالقخلفهثمام،529

القليبيالشاذليثمام،7691979رياضمحمودثم

الذيعبدالمجيدعصمتوأخيراأم،9791-199

بشخصيةالجامعةوتحظى.المنصبهذايشغللايزال

الدولية،المعاهداتإبرامحقولها.مستقلةدوليةقانونية

بنحسبأعمالهاتمويلويتم،الخارجيالدبلوماسيوالتمثيل

العضو.للدولةالماليةللقدرةتبعامتفاوتة

لتحقيقالعربيةالشعوبكفاحالجامعةدعمتوقد

وتونسوليبياومصرولبنانسوريامنكلفيالاستقلال

نجحتكما.وفلسطينالجنوبيواليمنوالمغربوالجزائر

وفشلت،العربيةالأزماتبعضفيوالتحكيمالوساطةفي

.أخرىعربيةوخلافاتأزماتإنهاءفي

إنشائها.منذللجامعةالرئيسيالمقرهيالقاهرةكانت

إثرالعربيةالجامعةفيمصرعضويةتعليقفترةفىأنهإلا

،ام979عامإسرائيلمعمنفصلسلاملاتفاقتوقيعها
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صسعاء

مأ099عامحتىهناكوظل،تونسإلىالجامعةمقرنقل

المؤسساتبعضوظلت.القاهرةإلىأخرىمرةعادحيث

بعضعقداستمركما،تونسفيللجامعةالتابعةالعربية

كذلك.التونسيةالعاصمةفيجلساتها

الحاديالكتابهوالجامعةسفرسدر.المجمامعلأ،

والكتاب،العبرانيالإنجيلأوالقديمالعهدمنوالعشرون

.الراويحياةقصةتضمنتها،المأثورةالأقوالمنمجموعة

مثلا،.الإنجيليالفكرفيبالتفرديتميزأفكارهمنكثير

يبدوإذ.الإنسانيالوجودقيمةحولالتشاؤمالسفريوضح

معنىأنوبحقيقةالدنيا،فيالجورمنمنزعجاالرأوي

علىالناسال!صابيستحث.الناسعلىيخفىالحياة

نأبالإنسانيجدرلالكن،الحياةبمسراتالاستمتاع

وأفارغة،النهايةفيالحياةلأن،للحياةهدفاالمتعةيجعل

الأجل.دنوعنمؤثرببابالسفريختتم.الأباطيلباطل

ومن.الإنجيلفىالحكمةكتبأحدالجامعةسفريعد

ويعتقد.للحياةإرشاديةتعليماتتعطيالتيالكتبتلك

بحكمته.المشهور،السلامعليه،سليمانهوالكاتبأن

واللغةالأسلوبلكن.السلامعليهسليمانأنظر:

قبلالرابعأوالخامسالقرنفيكتبالكتابأنيوضحان

بكثير.سليمانعهدبعدأيالميلاد،

ومقرهااللإسلاميةالجامعاتأقدممنالقرويين!جامعلأ

ثورةفشلإنتأسيسهافيوقيل.المغربيةبالمملكةفاسمدينة

-081)الأندلسيالأمويهشامبنالحكمعلىالفقهاء

منكبيرةأفواجهجرةإلىأدىم(182-716هـ،602

مدينةإلىالأند!منالناسوعامةالعلموطلابالعلماء

إدري!وكان.الأمويالخليفةبطشمنهربا،المغربيةفاس

بهم،ورحبفاستقبلهمتأسيحسها،فىشرعقدالأول

ربيعفيوذلكفاس،منالشرقيالقطاعلهموخصص

ذلكمنذفعرفم،808ينايرأهـ،29عاممنالأول

بخبرتهموانتفع،الأندلسيينحيأو،الأندلسبعروةالوقت

لإقامتهالغربيالجانبالتاليالعامفيوخصص،وصناعتهم

المدينةمنالجانبهذاونعسبالقيروانيين،منآخرفريقيم

مدينة:مدينتينفاسأصبحتوهكذا،السادةلهؤلاء

القيروانيون،يسكنهاالتيالعظمىوا!لدينة،الأندلس

ميلابمالقرويين،القديمةالكتبتسميهمالذينهموهؤلاء

.الحروفبعضمنللتخفيف
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حاجةفيالناسوصارفاس،مدينةعلىالواردونكثر

بالعروةالشرفاءمسجدلأنكبيرجامعمسجدإلى

أسسهمااللذينالشرقيةبالعروةالأشياخومسجد،الغربية

للمصلين،تحسعانيعودالمالثانىإدريسالمغربيالسلطان

القيروانيالفهرياللهعبدبنمحمدبنتفاطمةفتطوعت

التاريخفيعرفالقيروانيين،بحيجامعمسجدببناء

الحي.هذاإلىنسبة،القرويينجامعةثمالقروصلننبجامع

أساسحفرفيالشروعكان.القرويينجامعةتطور

03هـ،452عامرمضانمنالأولفيالقرويينجامع

م،32وعرضه،م93طولهوكان.م985عامنوفمبر

أساكيبأربعةمنوتاثف2.أم)482مساحتهوبلغت

الغربمنامتدت(.القبلةلجدارالموازيةالعرضية)الأروقة

المحصورةالمسافة)البلاطةبلاطةعشرةواثنتي،الشرقإلى

علىبعدفيمابلاطاتاسمواطلق.أعمدةأربعةبين

القبلة(جدأرنحومتعامدةتتجهالتىأيالرأسيةالأروقة

ضاحيةضاقتوعندما.الشمالإلىالجنوبمنامتدت

بنأحمدالأميرقررتأسيسها،منقرننحوبعدالقرويين

الشأنبهذاوكتب،القرويينجامعتوسعةالزناتيبكرأبي

الأندلسيالأمويالثالثعبدالرحمنالمؤمنينأميرإلى

الإسهامعليهيقترحم(619-098هـ،035-)277

وتشريفاتكريماالأمويالعاهلواعتبرها،المشروعهذافي

التوسعة.تكاليفمنكبيربقدرفبعث،الزناتيحليفهمن

القرو!ن،حامعةسقوفالصورةمقدمةفييظهرفاسلمديةمنظر

الجامع.ساحةمنوجانب

يأ2،م.6993نحوللجامعالكليةالمساحةوأصبحت

.2م847.2بزيادة

)الثانىالهجريالسادسالقرنأوائلفيالرأياستقر

يعهدأنعلى-العلماءضممؤتمرإثر-(الميلاديعشر

الؤوونجامعإصلاحبأمرمعيشةبنالحقعبدللقاضي

يوسفبنعلىالمرابطيالعاهلالقاضىفأخطر.وتوسعته

قامثمأم(،1-43ا601هـ،5-00537)تاشفينابن

وغربا،شرقاللجامعالمجاورةالأملاكمنكثيربشراء

المرةهذهالكليةمساحتهلتصبحالجامعإلىوضمها

الحالية.مساحتهوهي2،امو085بزيادةأي2،م846.5

وأالأولىالتوسعةفيسواء-القرويينجامعكانإذا

عهدعلىفإنه،المساحةفيبالزيادةتميزقد-الثانية

بالتأثيثامتازوالسعديينوالوطاسيينوالمرينيينالموحدين

والأجراسالكبرىبالثرياتفازدان،المرافقوتعدد

أخرىومرافقللمؤذنينغرفةإليهواضيفت،الأسبانية

ومحكمة،الصومعةمثل،القرويينبرجالخاصةجديدة

علىمرافقهفيالنظروأعيد.والمدارس،والخزانة،القاضي

جوانبه.سائرواصلحت،العلويينعهد

امتازإفريقيا.بشماليجامعةأولالقرويينجامع

يحملجاءبأنهالأخرىالفتوحاتبينمنالإسلاميالفتح

فيكانالإسلاميالتعليمأننرىولذلك،وسنةكتابا

المركزهوالمسجدكانولما.الفاتحيناهتماماتمقدمة

للدراساتالأولالمعهدأصبحفقدلجهـإلمؤمنين،الألمماس

الشرقفيالتعليممعاهدأولقباءمسجدوكان.الإسلامية

فيكانالإفريقيبالشمالمعهدأولأنكما،الإسلامي

ربوعفيانتشرتمساجدذلكبعدوتبعت.القيروان

الأزهروجمامع،بتونسالزيتونةكجامعالإسلاميالعالم

المساجدهذهأنبيد.إلخ)تمبكتو(،سنكريوجامعبمصر

جامعوكان،للتعليممراكزباستمرارجميعاتظللم

تقومظلتالتيالعلميةالمعاهدبينمنبفاسالقرويين

أقدميعدبلهذا،زمانناإلىإنشائهامنذالتعليميبدورها

بولونياجامعةأنبدليلوذلك.العالمفيعلميةجامعة

وجامعةهـ،315،ام911عامأسعستالإيطالية

وجامعةهـ،627،ام922عامالإنجليزيةأكسفورد

،الميلاديعشرالثالثالقرنفىاسمستالفرنسيةالسوربون

.الميلاديعشرالسابعالقرنفيمبناهابناءوتم

العربيللمغربكانت.بالقرويينالدراسيةا!لقررات

المشرقعلومإليهاأضافوقد،بهالخاصةالعلميةجهوده

وقدومصر.والشاموالعراقالحجازمنكلفى،العربي

العربيةبالعلومالأولىمراحلهافىالقرويينجامعةعنيت

فقد،الإسلاميةالعلومأهممنالفقهكانولما.الإسلامية

مالك،الإماممذهبتبنتالتيالقرويينجامعةبهشغلت
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!اءو!طو،ا!قريةالىتفعاتأ!م!القديمةفاسللدينةعاممنظر

.الصورةوسطفيالقروي!!

أسكماآراءوأصبحت.ونشرهإذاعتهعلىوعملت

المذهبواستمر.القرويينزواياتحتلتلاميذهومؤلفات

المرابطة.السلطنةأيامطوالمتوالازدهارفيالمالكي

الجامعة،هذهفيتدرسالتيالأسامميةكتبهللفقهوكان

كتابوهوأنس،بنمالكالإمامموطأمقدمتهاوفي

كماالفقهيةالموضوعاتضوءفىأحاديثهصنفتحديث

سئلهامسألة000.36وهيالمدونةوتليه.معروفهو

عنالفراتبنأسدذلكنقلوقدعنها،وأجابمالك

القاضيعليهعرضهاثم،مالكتلميذالمصريالقاسمابن

فيذلكوكان،الأقوالبعضمنللتثبتأخرىمرة

الثامنالقرن)أواخرالهجريالثانيالقرنأواخر

معاهدمنوغيرهاأيضاالقرويينفيواعتمد(.الميلادي

مالكأجوبةهماذاتها،الموعيةمنآخرانمؤلفانالمغرب

الفترةفيالمصرينتلاميذهعنأندلسيوننقلهاأسئلةعن

الأشهر.وهووالمستخرجةبالعتبيةعرفتتقريبا،ذاتها

القرنمنال!ولالنصففيأيقصير،بأمدذلكوبعد

(الميلاديالتاسعالقرنمنال!وللهالنصفالهجريالثالث

رباحبنإبراهيمبنمحمدالموازلابنتصنيفعرف

عنتميزوأممنهأيضا،مسائلكتابوهو،الإس!صدراني

السابقةالكتبأنإذ،المنهجناحيةمنالسابقةالمؤلفات

الموازابنبنىبينما،وسماعاتلروأياتجمعاإلاليمست

أصولهم.علىالمذهبأصحابفروع

(م699هـ،386)تزيدأبيلناللهعبدواختصر

هـ،327عامالأندلسيةوالمستخرجة،المغربيةالمدونة

أبوتلميذهبعدهمنوقلده،العلملطلابتيسيرام389

فوضئ،بالبرادعيالمعروفالأسديخلفالقالممم

القرويين-طلابودرس.المدونةاختمارفيالتهذيب

الترمذيوسننالصحيحينمثلالحديثفيكتبا-أيضا

داود.وأي

القرويين،فتراتأزهىمنالمرينيةالدولةفترةوتعد

علىالوافدينلكثرةنتيجةالدراسيةالموادتنوعتحيث

جانبإلىالدينيةالعلومكراسيهناكانتلقد.فاس

العلومجانبإلىوأدبتاريخمنالإنسانيةالعلومكراسي

والرياضية.الطبيعية

جطم!حميزاش!بلغتالملدرسين.علىالإنفاقموارد

القرنأواخر،الهجريالسادسالقرنأوائلمنذالقرويين

يساويماأيدينار،000.08الميلاديعشرالثاني

علىهذاويدل.الحاليةالمغربيةالدراهممن006.1لأ...

العهد.ذلكفىالمدرسونبهينعمكانالذيالخصبالمورد

الأولالمباشرأنالتاريخيذكر.والمفتيالجامعةرئيس

هوفيهاالنشاطأوجهسائرعنالمسؤولرأغروي!!،انأصشؤو

تخويلفيالحقلهالذيالجامعةرئيسفهو،المدينةقاضي

الذيوهوالعلماء،منلذلكأهلايراهلمنالعلميةال!صاسي

علىيشرفالذيهوبل،نشاطهمويراقبائمتهاينصب

وظيفةبعدفيماوظهرتميزانيتها.ويديرفيهاالبناءأعمال

لهكانالذي،المفتىوظيفةهيتلك،بالقرويينحديدة

منمهمجانبإليهيسندوكان،بالقرويينخاصمقر

منلهتظهرالتيالبرمشاريعفيباجتهادهيصرفهالأوقاف

.الناسمشاكلمعايشتهخلال

علىالطلابدرج.العلميةوالإجازةالدروسنظام

تبلقد،متعددةحلقاتفيأساتذتهمحوليتحلقواأن

رأواعلماءالطلاببينجلسوربماتزيد،أوحلقةالعشرين

لشيخخاصةنظروجهةإلىالاستماعأ!مالمفيدمنأن

إلىالشروقمنالواحدالدرسامستمروربمامجتهد.

الشرعيةللعلومالباكرالصباحيخصصأنويغلب.الزوال

المرحلةهذهأمدوكان.الأخرىللعلومالزوالبعدوما

الأوقافهيئةعلىوكان.مشواتسمبعيتجاوزلاالدراسية

تتفاوتبعطلاتالطلابويتمتع.وإعاشتهمالطلابإيواء

كانت،والجمعةالخميسيوميجانبفإلىمددهابم

ولمدةالشهريننحوالصيفأيامتعطللالقرويينالدروس

عهدعلىالأخيرةهذهوأضيفت،الربيعفيأسبوعين

العلو!ن.

المرينيينفترةفيالقرويينجامعةعرفتهماأبرزومن

-0521هـ،أ760-6)48والسعديينوالوطاسيين
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الدولفيالانيجرىالذيالامتحانمننوعام(665

الإجازةنظامهووذلك،المبرزينالأساتذةلتخريجالحديثة

الأكفاء.سوىيجتازهلاعسيراامتحاناوكان

احتلتعندما.الحديثالعصرفيالقروسلنجامعة

داخليجريماعلىتطمئنأنرأت،المغربفرنسا

والدينيةالاجتماعيةالحياةفينفوذمنلهالماالقرويين

السلطةففصلت،المغربيةالبلادفيوالسياسيةوالثقافية

رئيس-المدينةقاضىنظرعنالقرويينإدارةالفرنسية

والقبطانمرلمميهالمسيوبرئاسةمجلساوشكلت-الجامعة

اهـ،332عامالثانيةجمادى21الخميسيومفيميلي

مأ319هـ،ا035عاممرسوموصدر.ام419مايو17

الابتدائي:ثلاثةبالقرويينالتعليممراحلأنعلىيخص

للتخصصقسمينعلىالأخيرويشتمل.والنهائيوالثانوي

منللحرمانالشبابالعلماءوتعرض.والأدبيالديني

لأنام،329اهـ،351سنةالعلميةالكراسياعتلاء

انطلقتقدالبربريةالحمايةسياسةضدالاحتجاجصرخة

يسيرالحاضرالوضعأنالطلابوأدرك.القرويينزوايامن

هـ،ا356سنةالدراسةعنفأضربوا،النهايةإلىبهم

شمبهعلىيحصلأنالمغربىالعاهلواستطاعام،379

قدماءوأحدالسوربونجامعةمنخريجبموجبهعين،وفاق

المجلسودأب،فاسجامعةلشيخمعززاالقرويينطلبة

الإسلاميةبالمعاهديهتمالمغربىالعاهلبرئاسةالأعلى

هـ،ا364سنةبالاستقلالالمطالبةتوقيعلكنالجديدة

،السجونفيللقرويينبالمنتسبينللزجكافياكان،ام449

سنةللإصلاخالملكيةاللجنةمحاولاتوضاعت

الذيالمشروعوكان.الرياخأدراخ!أم479هـ،ا367

جوانالجنرالأعدهوالذي،الفرنسييننواياعلىيخطوي

القرويينجامعةمنللانتقامفرصةأم519أهـ،371عام

الذيوكل.وأعوانهالاستعمارلمشاريعمناهضةباعتبارها

للفتياتمعهدإنشاءالحمايةفترةفىالقرويينجامعةكسبته

للعالمية.يؤهل

وجدتأستقلالهاعلىالمغربيةالدولةحصلتعندما

علىثقافتهقصرتفريق:التكوينمتباينجيلأمامنفسها

بهذهصلتهقطعتوفريق،الإسلاميةالعربيةالدراسات

فقررت،وعلومهالأجنبياللسانعلىوقصرتالدرالمسات

توحيدام579اهـ،377سنةالجديدةالملكيةاللجنة

التعليمأطوارذلكفيبما،المدارسلجميعالدراسيةالبرامج

لوزيرالقرويينجامعةالمغربىالملكوسلم.الدينيةبالمعاهد

نموذجاالقرويينمنيجعلأنإليهوطلبالوطنيةالتربية

المجلستأسسثم.العتيقةالمدارسمنبدلأحياجامعيا

سنةالحاسمةا!طوات!الوطنيةقرلمج!الأعلى

تحقيقإلىالجهودانصرفتوهكذا.أم069اهـ،038

جذعبمنزلةتكونللتعليمأولىمرحلةفيالتوحيدمبدأ

الثانويالسلكفيشعبذاتمرحلةمنهتتفرعمشترك

الشريعةكليةفيالدراسةإلىمادتهاحسبتفضي،الثاني

التيهيالكلياتوهذه،العلومكليةأوالادابكليةأو

القرويين.جامعةمؤخرااحتضنتها

.فاس،تاريخ،المغرب:أيضاانظر

لطلابهاومقرراتمناهجتدرسالمفتوولالجامعة

الدرجاتلنيلتمهيداالمتحدةالمملكةفييقيمونالذين

الدراسةالطلابويتلقى.الختلفةالعلميةوالشهادات

والمراجعالكتيباتخلالمنفراغهموقتفيبمنازلهم

هؤلاءبعضالتحقوربما.والتلفازيالإذاعيوالبث

الطلابباقرانهمللالتقاءالمحليةالدراسيةبالمراكزالطلاب

والمدرسين.

التعليم:هيدراسيةبرامجثلاثةالمفتوحةالجامعةتهيئ

العالي.التعليمالمستمر،التعليم،الجامعي

البكالوريوسدرجةلنيليمهدالجامعيالتعليمبرنامج

الجامعةطلابمنكبيرلقطاعوالمحاسبةالادابفى

التيالموادعلىللطالبالدرجاتوتحمسب.المفتوحة

وأجيددرجةالطالبفيمنحالواحد.العامفييدرسها

لابد،العامةالدرجةعلىوللحصول.مادةكلفيمقبول

درجةأماجيد.6مجموعهماالطالبمعدليكونأن

فىالتدريسيعنىجيد.8علىالحصولفتتطلب،الشرف

،الاداب:هيالمعرفةحقو!منبستةالمفتوحةالجامعة

وقد.التقنية،العلوم،الاجتماعيةالعلوم،الرياضيات،التربية

هذهمنأكثرأوفرعينالدراسيةالمناهجبعضتضم

التدريباتخلالمنالطلابعملويقوم.الحقول

خلالومن،منهجكلفييتلقونهاالتيالتحريرية

.العامنهايةفيتعقدالتىالاختبارات

الطالبيكونأنالمفتوحةبالجامعةللالتحاقيشترط

بالمملكةمقيمايكونوأن،عمرهمنعشرةالثامنةبلغقد

الدرجةلنيلأكاديميةمؤهلاتأيةولاتشترط.المتحدة

بطلبتقدمهمبعدمباشرةالطلابالجامعةوتقبل.العلمية

.القبول

مختلففىمناهجيدرسا!لستمرالتعليمبرنامج

المقرراتبعضوتؤهل.والمهنيةالأكاديميةالمعرفةفروع

لاحقوقتفيالجامعيالتعليمبرنامجإلىللانتقالالطالب

تطويرعلىالدارسيعينالمناهمامنوهناك.ذلكأرادإذا

!!فيالصغريةالمعالجاتمثل،عملهمجالفىمداركه

التعليمبرنامجويعنى.والزراعةوالإلكترونيات"،الحاسوب

تساعدالتيالموادبعضبتدريس،ذلكجانبإلىالمستمر،

المجتمع.توعيةعلى
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فوقللدراساتيخصصالعاليالتعليمبرنامج

الجزئي.أوالتامبالتفرغأماالجامعية

عامينوبعدام،969فىالمفتوحةالجامعةأجيزت

المفتوحةالجامعةمركزيقعطلابها.منالأولىالدفعةقبلت

بكنجهامشير.فىكينزبميلتونالرئيسى

روسيفيزيائىام(.-689أ09)4جورججامو،

.كانالعلمحقولمنكثيرفيبإسهاماتهاشتهرالمولد،

.العلومفىمشهوراكتابا02منأكثرأنتجعبقريا،كاتئا

النووية،كالفيزياءمتنوعةبموضوعاتجامواثشغل

والفيزياء،الفلكوعلم(،الكون)دراسةالكونياتوعلم

على،النوويةالفيزياءفي.الدقيقةالأحياءوعلم،الفلكية

جمنتهربألفاجسيماتأنكيفاكتشف،المثالمعبيل

تصورهأساسبعدفيماالاكتشافهذاخدم.الذريةالنواة

العظيم.الانفجارالمسماةالكونخلقنظريةعن

،أم289عاموفيروسيا،قيأوديسافىجاموولد

لينينغرادجامعةمنالفيزياءفيالدكتوراهدرجةعلىحصل

وحتىام289عامومن(.الانبطرسبرج)سانت

الحامعاتم!عددفىأبحاثبإجراءقامام،319

،أم439عامفىالمتحدةالولاياتإلىأنتقل.الأوروبية

بواشنطن،واشنطنجورججامعةفىللفيزياءأستاذاوأصبح

هيئةإلىانضمعندماام569وأم349بينماالفترةفي

الذاتية،جاموسيرةنشرتكولورادو.جامعةفيالتدريس

.م0791عاماختصاصيحقل

شمالأقصىفىتقعانمنطقتانوكشميربمو

الهند.جمهوريةداخلواحدةولايةتشكلانوهماالهند،

الهملايا.جبالغربىشمالفىتقعجبليةمنطقةوكشمير

أوبكشميرأحقيتهاوباكستانالهندمنكلوتدعى

حربإلىأم659عامفىالنزاعهذاوأدىمنها.أجزاء

)يونيوالآنحتىالمنطقةهذهزالتوما.الدولتينبين

عاصمتانوللمنطقة.الجانبينبيننزاعموطنأم(899

جامو،فهى،الشتويةأما.صيفيةوالأخرىشتويةإحداهما

سريناجار.فهي،الصيفيةوأما

الحكمونظامالسكان

فيالهندولاياتأكبروكشميرجاموولاية.السكان

وادي:هيمختلفةمناطقثلاثوبهاالهملايا،منطقة

وهناك،العظمىالهملايامحوريمحنوبيالذيكشمير

شماليفياللاداخوالثالثةكشمير،جنوبيفىجامو

كشمير.

والجغرافياالطقسفيالثلاثالمناطقوتختلف

منجامولممكانوأغلبية.والثقافةالعرقيوالتكوين

أما.المسلمينمنكشميرأهالياغلبيةبينما،الهندوس

باسمالمنطقةوتعرف،التيبتيينمنأسلافهمفإناللاداخ

نأكما،بالبوذيةالسكانمعظمويدين.الصغرىاليبت

اللغاتبينومن.التيبتيةاللغةعنمأخوذةاللاداخيةاللغة

الكشميريةاللغةالولايةهذهسكانبهايتحدثالتي

والأردية.والبنجابية

تشكلالبيوتالمراكب

جهلومنصمياهعلىقرية

وتتوفركشمير.في

بحانبالخصبةالاراضى

والبحيراتالانهارهذه

فتسبتبالمياهتزودهاالتى

فيوالفواكهالخضراوات

المنطقة.تلك
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يسياحيةمنطقةجولمارج

فىالناسمنكثيريؤمها

ارتفاععلىوتقعكشمير.

جولمارحوفي.م2ر006

كشميرماظرالزائريشاهد

كشميروواديالجميلة

وفيالهملايا.جبالوقمم

يتزلإلزوارالحهةهذه

إلىإضافةشتويةكرياضة

وميادينالجولفميدان

البولو.وميدانالتس

داخلخاصمو!وجاموكشميرلولاية.الحكمنظام

دستورهاالولايةلهذهكانام569سنةفمنذالهند.

شؤونعلىمباشرةسيطرةالمركزيةللحكومةوكان.الخاص

ذلكإلىوإضافة.والاتصالاتالخارجيةوالسياسة،الدفاع

الجنسية،شؤونفيتتدخلالمركزيةالحكومةكانتفقد

رئيسويعين.الطوارئوسلطاتالعليا،المحكمةوتشريعات

رئيص!التنفيذيةالسلطةويتولى.الولايةعلىالحاكمالهند

67منالتشريعيةالجمعيةوتتكون.وزرائهومجلسالوزراء

إلىوبالإضافة.الانتخابيةالدوائرطريقعنمنتخباعضوا

عضوا.36منيتكونتشريعيمجلسفهناكذلك

الوكالأدنىالمجلسفيمنتخبيننوابممتةوللولاية

)راجياالأعلىالمجلسفيمعينينأعضاءوأربعةسابها(،

41وهناك.الهنديالقوميالبرلمانمنجزءوهوسابها(،

وكشمير.جاموفيمحافظة

قتصادلاا

علىوكضميرجاموسكانمعظميعشمد.الزراعة

مزروعة.الولايةأراضيمنفقطالمائةفي02أنإلاالزراعة

وخاصةممكئا،ذلككانحيثماالريعلىالزراعةوتعتمد

التيالقنواتبعضالسكانيشقحيثبملاداخفي

لتصلالحقولإلىالمياهتحملالقنواتوهذهيورا،يسمونها

أراضيهمبزراعةلاداخسكانويقوم.كم8مسافةإلى

فقط.وفروعهاالأنهارمنالقريبة

الذرةفهيالولايةفيتزرعالتيالرئيسيةالمحاصيلأما

بعضالأماكنبعضفىوتزرع.والقمحوالأرز،،الشامية

(،الذرةمن)نوعوالباجراالشعير:مثل،الأخرىالحبوب

تزرعالتيالنقديةالمحاصيلبعضوهناك)الدخن(.والجوار

تزرعكلهاوهذهوالبازلاء،والعدسالفاصوليا:مثلأيضا،

علىالمزارعونويعكف.مكثفارئاتجدالتيالأماكنفي

تجدكشميرواديففي.الختلفةالخضراواتمنكثيرزراعة

والكمثرىواللوزوالخوخالتفاحأشجارمنالكثير

جنوبفىالوحيدالمنتجأيضاهوالواديوهذا.والدراق

،الطعامتلوينعناصرمنعنصرهوالذيللزعفرانآسيا

الربيع.زعفرانمنتستخلصطيبةنكهةيعطيهأنهكما

.الزعفرانانظر:

هناكفإنالأمطار،وقلة،الطقسلقسوةونظرا

نوفمبر.فيوينتهيمارسمنيبدأواحدحصادمولمسم

لكيوغيرهاالأغنامبتربيةالمزارعينمنكثيرويعتني

ويتولى.المحاصيلمنإليهمتردالتيدخولهممنيزيدوا

الضخمةالتيبتوأبقاروالضأنالأغنامرعىبعضهم

علىالمراعيإلىبهاويخرجونالياله،يسمونهاالتي

وتعرف.الصيفأشهرخلالوذللثم4).00ارتفاع

المنطقةهذهفيينتجالذيالجودةالعاليالصوفأنواع

انظر:.الكشميريبالصوفوأحيانابماشميناباسم

الكشمير.

المؤسساتكشميرفيالصناعةعلىتسيطر.الصناعة

فىاليدويةالأعمالمنتجاتبينومن.الصغيرةالتجارية

والسجاجيد،النحاسوأعمال،البطاطينالمنطقةهذه

الصوفية.والشالات،الورقوعجينة
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تجاريااستغلالهايمكنتعدينمناطقتوجدلا.التعدين

منيستخرجالذيالقصديربعضهناكولكنكشمير.فى

مايستخرجونأصسكانافإن،ذلكإلىبالإضافة.المناجم

الخضرةبينلونهمحلىحجروهولاروليلابيزيسمى

زينةال!صيمشبهالحجرهذاويستعمل(.)تركوازوالزرقة

.الرأسأغطةيخما

بالمدنتربطهاعدةمطاراتكشميرفي.القل

جار،وسريناجامو،فىمطاراتوهناك.اللأخرىالهندية

سريناجار،مطاريالقارسالشتاءمايوقفوكثيرا.وليه

هيلكشميرالحديديةالسكةومركز.العملعنوليه

الهنديةالمدنببقيةكشميرتربطالسكةوهذهجامو،

.الأخرى

فىضخمةاستثماراتالهنديةالحكومةوضعتوقد

الذيجواهرنفقويعتبر.الولايةبهذهالاتصالاتمجال

آسيا.فيالأنفاقأطولمنكشميرووأديجاموبينيربط

الرحلةوتستغرق.كما1).00كشميرطرقطولوتبلغ

الليللقضاءوقفةذلكفيبمايومينليهإلىسريناجارمن

كارجيل.في

منشديدلماقبالينعمكشميرواديظل.السياحة

جو!مارجمنك!!وتجذب.المغولأياممنذوالزوارالسياح

إقبالأالجليدعلىاشتزلجويجدالزوار.منكثيراوباهالجام

كلفىمهمادخا!مصدرالرحلاتأنكماكشمير،في

ولاداخ.كشميرمن

موجزةحقائق

نسمة.0،78177:السكان

.2ك!ا222لم362:المساحة

الشتاء.فيجاموالصيور،فيسريناجار:العاصمة

وكارجيل.،وحولمارج،وليهوحامو،سرياجار،:اللدنأكبر

:المصنوعات.الزعفرانالأرز،أحثحير،ا:الزراعة:الرئيسيةانتجات

اليدوية.والتحفالسجاحيد

الأرضسطح

بمقدارالهندببقيةوكشميرجاموولايةترتبط.الموقع

طولهايبلغوبحدودبالبنجاب،الحدودمنكم03

معدوليةحدودوللولاية.برادشهيماشالمعكم003

منوالصينوالتيبت،الشرقناحيةمنباكستانمنكل

الشرقى.والشمالالشمالناحية

الحدودءعلىالجنوبفىجاموتقع.السطح

ولجبال.والجبالالسهولبينالانتقاليةوالمنطقةالبنجاب

الشمالمنتمتدالمنخفضةالمرتفعاتمنسلسلةسيواليك

قابلةعطشىرقيقةتربةولهاالشرقىالجنوبإلىالغربي

كما،ضيقةحدودفىفهوالريأماالتعريه.انظر:.للتعرية

الابارحفرويصعبجداعميرتالماءسطحمستوىأن

بيرمنطقةعلىسيواليكوتشرف.هناكالماءلاستخراج

نحوارتفاعهايبلغقممذاتجبالسلسلةوهيبانجال

لواديالجنوبيالحائطالجبالهذهوتؤلف.مهلأ...

طعامهن.طهيفييستعملنهاالتىالمائةالزنالقيجمعىشيكارا،تسمىصغيرةمراك!فىالنساءتحرجلكشميرلسرياجاردالبحيرةلي

عائمة.فنادقتستعملالتيالكبيرةالمراك!منالمصنوعةبمساكنهاالبحيرةهذهوتمنمتهر
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الشماليالجزءيمتدمزدوجةسلسلةبانجالوبيركشمير.

يقسمحيث،برادشهيماكالفىكولوإلىكشميرمنمنها

دهولاوهوالجنوبىالجزءويقسم.ورافيالتشينابنهري

الهاوزي.إلىليصلشمالآويستمروبيز،رافينهريدهمار

بانجالبيرجبالسلسلةبينكشميرواديويقع

نحوارتفاعهامتوسطيبلغالتىالعاليةالهملاياومرتفعات

عددعلىالمنطقةهذهوتحتويالهملايا.انظر:.ام،006

الأنهار.منوغيرهجهلومنهرفيهايصبالبحيراتمن

تقعالتيالعظمىهملاياجبالكشميرواديخلفوتقع

علىالعادي)الجبلبارباتنانجاإلىتمملحتىالغربفي

م(..1258ارتفاع

جبالمنالشمالإلىولاداخزانسكارسلسلةوتقع

وبينلاداخخلالالسندنهرويجري،العظمىهملايا

إلىلاداخوسلسلة،الجنوبإلىزانسكارجبالسلسلة

فييبلغارتفاعالسلسلتينهاتينمنولكل.الشمال

العمودزانسكارسلسلةوتشكل.م000/5المتوسط

الدودانهريمنكلويخترقها،لاداخلجنوبيالفقري

السند.نهرفيشمالأويصبانوتساراب

أكبرمنوهوالسندنهرينبع.والبحيراتالأنهار

مجرىالنهرهذانحتوقد.التيبتمنآسيافيالأنهار

جلجيتفيالمجرىعمقويبلغكشمير.وجاموفيعميقا

نهركشميرفيالأخرىالأنهاربينومن.م000.6نحو

.البنجابعبرتجريوكلهاوبيز،،ورافي،وتشينابلوح!،

فيأهميتهانسكاروزا،وتساراب،يوكوشا،دوداولانهار

.لاداخمنطقة

فيملحوظامكاناودالناجينبحيرةوتتخذ

وولار،بحيرةهيكشميرفىبحيرةوأكبرسريناجار،

هذهفيويصب،كم5وعرضها،كما7طولهاويبلغ

منكثيراهناكفإنذلكإلىوإضافة.جهلومنهرالبحيرة

بينمحبوبةبحيرةوهيشيشناجمنها،الصغيرةالبحيرات

.الهندوسزوار

المناطقعداكشميرعلىتأثيرالموسميةللرياح.المناخ

منالأمطاربمياهالمحملةالسحبالهملايافيهاتسدالتي

فىحتىالمياهوتقل.الموسميةالرياحانظر:.العرببحر

منطقةوتتلقى.بيربانجالتأثيربسببوذلككشميروادي

ولكنسنويا،الأمطارمنسم07منيقربماسريناجار

وفيالأمطار.منسما.منأقلإلايصيبهالاليط

الرياحأثناءالسنويةالأمطارمن3%0نسبةتأتيسريناجار

الفترةفىتأتى%5و.وسبتمبريونيوبينالفترةفيالموسمية

وأبريل.ينايربينالتى

هوسريناجارفيالحرارةلدرجةمتوسطوأقصى

فىللحرارةدرجةوأدنىيخاير،فيم4ويوليوفيم31

الحرارةدرجةتصلوقديناير.فىم2وم18هىيوليو

الشتاء.فيماا-وإلىالصيففىم37إلى

علىسواءلاداخفيالحرارةدرجاتفىالفرقويزداد

الرقيقةالجوطبقاتففى.الموسمىأواليوميالمستوى

منكثيرتجريالصيفوفي.بسرعةويبردالهواءيسخن

عندمايومكلفقطقليلةساعاتلعدةالصغيرةالنهيرات

قيعانها.فيالثلجيذوب

نأتستيمأعشابتوجدولا،الخضرةالنباتاتوتقل

الأعشابتلكسوىالقليلةالمياهمواردعلىتعيش

وتحصر،القليلةالمياهظلفىالعيع!تستطيعالتيالشوكية

حيثكشمير،وبخلاف.المياهمجاريفيوجودها

لاداخفإن،الأراضىثلثنحوتغطيالغاباتمازالت

منإيراداتالحكومةتجدكشميروفي.قليلةأشجارتغطها

.الغابات

تمتدبيئيةمواطنوكشميرلجامو.والحيواناتالنباتات

بعضإلىبالغاباتالمغطاةسيواليكوجبالالسهولمن

قليلاالمرتفعةالأماكنوفيهملايا.جبالفيالقممأعلى

الأخرىالولاياتفيالتيالبيئةحيواناتتقتسمالولايةفإن

وتشتهر.برادشهيماشمالمثل،السفوحعلىالواقعة

الماعزوهذهوماعز.ضأنمنفيهابماخاصبشكلكشمير

الماعزمنكثيرالمنطقةفيويوجدناعما.حريرياصوفاتنتج

الدببةهناكزالتوماالأحمر.الفروذيوالضأنالبري

الدمارأنغير،النائيةالمناطقفيوتعيش،والبنيةالسوداء

كشميروفيمواطنها.منحدقدالغاباتأصابالذي

ويكثرالطور.منكبيرةوأعداد،الغزلانمنخاصةأنواع

.البحيراتفيخصوصاالبطفيها

الحيواناتأنواعبعضتوجدالعاليةالمرتفعاتوفي

والأرانب،والذئابالحمراء،الثعالبذلكفىبماالنادرة

.القوارضمنحيوانوهووالماموط،الفئرانتشبهالتي

.لاداخفيإلاتوجدلاالتيالثديياتمنأنواعوهناك

الضخمالتيبتثوروهو،الياكتتضمنالثديياتوهذه

الحصانأيضايوجدكمادروبخ،بروبخيسمىالذي

القرونذوالبريوالضأنكيياج،باسمالمعروفالبري

وهوالجليدفهديوجدكما.نيانباسمالمسمىالكبيرة

غزالوهو،المسكغزالكذلك.ندرةالحيواناتأكثرمن

هذهفيبكثرةالموجودةالنادرةالحيواناتمن،التيبت

.المرتفعات

بينومنالطيورمننوعمائةمنأكثرأيضاالولايةوفي

صخرةوحمامالسوداء،الرقبةذوالكربنطيرالطيورهذه

وصقروالحدأة،الصحراويالقمحوأذن،التركمان

وعصفوروالإوز،،البطمنكثيرةأخرىوأنواع،العاسوق

.الحسون
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تاريخيةنبذة

آلافمنذوكشميرجامومنطقةفيالناسعايق

وجدتالتىالصخورعلىالمنقوش!الحفرويشير.السنين

مكانمنترحلرحلقبائلهناككانتأنهإلىلاداخفي

فترةقبلالمنطقةتلكفىيعيشونكانواوأنهمآخر،إلى

الذينالمونيونالقبائلهذهبينومن.الزمنمنطويلة

إلىالبوذيةأدخلواالذينوهمالهند،شمالييقطنون

داردستانوفىالوديانفىاستقرارمناطقوأمسموا،لاداخ

الذينهمالناسوهؤلاء.باكستانمنجزءالانهيالتي

المغولأيضاالقبائلهذهبينومن.الريطرقأدخلوا

أحدعلىولاداخكشميروتقع.التيبترعاةوالتشامبيون

حتىالصينمنيمتدكانالذيالعظيمالحريرطريقفروع

انظر:.الرومانيةالإمبراطوريةعهدفىوذلكالمتوسطالبحر

القديمة.روما

إمبراطورياتعدةمنجزءايشكلكشميرسهلكان

قبلالثالثالقرنفىأسوكاإمبراطوريةذلكفىبما،هندية

السابعالقرنفىكشميرفىمستقلةمملكةوقامتالميلاد.

ملوكأولوهوذانالابهايارديورأقامهاقدوكان.الميلادي

ربملوكوقد.محليةملكيةأسرةوهىكاركوتا،أسرة

منرسعتأنهاكما،السياسيةكشميرمكانةكاركوتا

حلتم855عاموفىسيطرتها.تحتالتىأراضيهارقعة

يوتبالاملوكوتولىكاركوتا.أسرةحكممحليوتبالاأسرة

وهذاكضمير،واديفيالريعملياتتومميعمهمة

الزراعة.شملتهاالتيالأراضىرقعةتوسيعمنمكنهم

ممالكعدةظهرتالميلاديالعاشرالقرنغضونوفي

هذهبينومنالهملايا.سفوحفىجبليةوولاياتصغيرة

بعدفيماأصبحتالتىالمنطقةوهيديورجاراالممالك

أسرةحكمتالميلاديالعاشرالقرننهايةوبحلولجامو.

فيلهاعاصمةالأسرةهذهوأسست.لاداخمنطقةثاي

أنحاءمختلففىالقلاعمنكثيراوأقامت،شىمدينة

القرنخلاللاداخفىالتيبتبوذىأقداموثبتتمملكتها.

فيالبوذيةالمعابدوهيجمبا،001منأكثروبنيالعاشر.

المنطقة.تلك

العاشرالقرنبينيوتبالاأسرةحكمعلىيسيطروكان

حزبينبيننزاعكشميرواديفىالميلاديعشروالرابع

وفي.والإيكانجايونالتانترنيونهمامتنافسينعسكريين

المعروفينالأراضيملاكمنالإقطاعيونقامالأمرنهاية

البلادوحكمت.النزاعذلكلمانهاءالدامار.يينباسم

عطم،شأنذاحكمهماوكانيوتبالا،أسرةمنملكتان

ددا.والملكةسوجاندراالملكةهماالملكتانوهاتان

تاريخفيكتاببظهورأيضاالفترةهذهاششهرتوقد

آلفقدالكتابهذاوكانراجاتارابحينى،بعنوانكشمير

كالهانا.يدعىرجلوكتبه،الميلاديعشرالثانىالقرنفى

كتابأولأنهعلىترحيئاولقيالكتابهذااشتهروقد

القديمة.الهندعنتاريخي

القرنفىكشميرإلىمرةأولالعربطلائعوصلت

بعدةالمسلمونقاموقد،الميلاديالثامن،الهجريالثاني

القرنفيأنهبيدكشمير.فىللدخولذلكبعدمحاولات

عشروالرابععشرالثالث،الهجريينوالثامنالسابع

واديإلىوالأتراكالأفغانمنشعوبدخلتالميلاديين

ما933عاموفي.بالإسلاميدينونوكانواكشمير،

ويحكمالعرشعلىيجلسأنزعمائهمأحداستطاع

التيأسرتهوقامت.الدينفممسلقبتحتكشمير

الهجريين،والعاشرالتاسعالقرنحتىبملكهااحتفظت

سائرفىالإسلاميالدينبنشرالميلاديعشرالسادس

السلطانوهوالأسرةهذهملوكأحدوتمكن.المنطقةأنحاء

عقدمنأم(047-ا042هـ،)823-876العابدينزين

التعليمنشرتبنىأنهكما،الهندوسمعوديةعلاقات

.والبحوثالجميلةوالفنون

نامجيالبهاجانأسسأم553هـ،619سنةوفي

بينمنوكانعاصمتها.ليهمدينةوجعللاداخفيمملكة

بين)حكمنامجيالسنجىالحاكمةالاسرةهذهعظماء

وسعوقدأم(.أ-616642اهـ،ا-250520سنة

أصلحكماحدودها،أبعدإلىالمملكةرقعةالملكهذا

الزمن.بفعلالعهدذلكفىانهارتالتىالمعابدبعض

الجديدةالأديرةمنعددابنىفقد،ذلكإلىوبالإضافة

فىالانحتىيرىأنيمكنالذيالكبيرالقصروكذلك

ليه.مدينة

الإمبراطورتمكنام588هـ،799عامبحلول

فيقلعةوبنىكشمير،فيملكهإقامةمنأكبرالمغولى

الذيجاهنجيرالعرشعلىوخليفتهابنهوقامسريناجار.

(أما-506627اهـ،أ-10370)4سنةبينحكم

أشجاربغرسوذلكوأكثرأكثركشميرواديبتجميل

للنزهةحدائقوإنشاءالسرو(،شجرمن)نوعالتشينار

والترويح.

لاداخقواتصدتالميلاديعشرالسابعالقرنفي

ولكنها،والغربالجنوبمنهاجموهاالذينالبلطينالغزاة

حاكموساعد.التيبتمنالقادمينالمغولقبلمنهزمت

علىكانولكن.عرشهلاستعادةليهملكالمغوليكش!ير

كانكما،المغوليللإمبراطور()ضريبةإتاوةيرسلأنالملك

كشميرفيالمغولقوةأنبيدبها.مسجدايبنيأنعليه

منفترةبالإقليموحلت،الاضمحلالفيأخذت

الثامنالقرنفيالحكمفيالاستقراروعدمألاضطراب

.الميلاديعشر
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التيالصغيرةجاموولايةأصبحتأم078سنةبعد

فيالمحاربينلطقةتنتميالتيراجبوتعشيرةعليهاتسيطر

.إتاوةلهميدفعحاكمهاوصارللسيخحليفاالقديمةالهند

لدىحظوة-جاموأمراءأحدوهو-سنغجولابووجد

علىالأفغانالزعماءسيطرفقدكشميرفيأما.السيخ

سنغرانجيتالمهراجاغزاام981عاموفي.الولاية

المسلميندماءسفكأنبعدملكهإلىوضمهاكشمير

له.المسلمينمقاومةتنجحولم.مساجدهموأحرق

علىمهراجاسنغجولابعينام082عاموفي

سنغجولابأسسهاالتىالملكيةالأسرةوسميتجامو.

دوجرا.أسرة

،لاداخمدينةدوجراغزتام834عاموفي

عينهمالذينالحكاممنعددحكمتحتفأصبحت

هزمأما-845846عاموفىسنغ.جولاب

الاولى.السيخيةالإنجليزيةالحربفيالسيخالبريطانيون

جولابوقام.نفوذهمبسطفيبعدهاالبريطانيونوبدأ

بدورالفترةهذهطوالالحربعنمبتعداكانالذيسنغ

قدكانواالذين-البريطانيونوتنازل.الجانبينبينالوسيط

طائفةمنسنغلجولابعنها-انذاككشميرعلىاستولوا

للبريطانيينيدفعأنمقابلوذلكالهندوسيةالدوتمرا

مليون51.نحويعادلماأيروبل.0057!...

وظل.ام469سنةتنتهيعاممائةفترةعندولار

تحتالاضطهادمنيعانونالفترةهذهطوالالمسلمون

وهكذا.الوضعأقرواالذينالبريطانيينوبصرسمع

هندوسيةأسرةمنينحدرالذيسنغجولابأصبع

البريطانيينمراقبةتحتوكشميرجاموولايةعلىحاكما

تشملالولايةوكانت.ام479هـ،أ367سنةحتى

معظممناطقوهيوجلجيت،وبالنستانكشمير،

عدديسكنهاكانفقدلاداخأما.المسلمينمنسكانها

البوذيين.من

المهراجارفضام479سنةالهنديةالقارةتقسيموعند

يستقلأنوأراد،الباكستانأوالهندمنأيإلىالانضمام

نسبةتبلغالذينكشميرأهالىأنغير.حكمهتحتبالبلاد

عليهثارواالسكانإجماليمن08%نحومنهمالمسلمين

إلاالحاكممنكانفما.باكستانإلىبالانضماممطالبين

كشميرفيالهندتدخلوطلبالهند،إلىهربأن

الكشميرية.الأراضىفيالهندأدخلوهكذا.لحمايته

كانواالذينالمسلمينلحمايةالتدخلباكستانورأت

كانالهنديالمؤتمرحزبولكن.السكانأغلبيةيشكلون

وقفتولذلكالهند.داخلكشميرتبقىأنعلىمصرا

كشمير،فيالباكستانيةالقواتمعترضةالهنديةالجيولق

حتىالحربهذهواستمرت.الجانبينبينالحربونشبت

علىالطرفاناتفقالتاريخذلكوفي.ام489ديسمبر03

النار.إطلاقوقف

الهندبينالفاصلةالحدودالنارإطلاقوقفخطشكل

المقترحة،الحلولمنأيعلىالهندموافقةلعدموباكستان

السكانليقرركشميرفيعاماستفتاءإجراءبينهاومن

،المتحدةالأممقترحاترفضتالهندأنكما،مصيرهم

حقوقانتهاكاتمنيعانونالمسلمونالسكانزالوما

كشمير.فىالإنسان

سنةفيوباكستانالهندبينثانيةحربنشبت

علىالهندسيطرتالحربتلكغضونوفيأم،959

(أخماس)أربعةنحووعلىالمسلمةكشميرمساحة)ثلث(

القليلةبالبقيةباكستاناحتفظتبينماالبلاد،سكانمن

.الحرةكشميرأيأزادكشميروهيالباقية

الهنديالجانبينبينأخرىمرةالنزاعتجددتم

عامفيأخرىمرةثمام،659عاموالباكستاني

الجهادحركةبدأتأم،099ينايروفيأم،719

واحدةهيئةفيالإسلاميةالهيئاتوتوحدت،الكشميري

الهندوستحدياتلمواجهةالمتحدةالإسلاميةالجبهةباسم

وفى.سياسيةوهيئاتأحزاب1.منأكثرالجبهةوتضم

المؤسساتكافةالهنديةالحكومةحلتام،299عام

لسلطهاوأخضعتهاوكشميرجاموفيالديمقراطية

المشكلةتحللمام()899التاريخهذاوحتى.المباشرة

الكشميرية.

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

تاريخالهند،نوالسند،أسوكا

الهندوسيةالسيخيةأكبر

لهنداخاننجير،جها

الموفحوعصرعنا

الحكمونظامالسكان-ا

اسمكان-أ

الحكمنظهام-ب

الاقتصاد-2

الزراعة-أ

الصناعة-ب

التعدين-!

الأرضسطح-3

الموقع-أ

السطح-ب

والبحيراتالانهار-!

تاريخيةنبذة-4

د-النقل

السياحةهـ-

لمناخا-د

والحيوأناتالنباتاتهـ-

البريةالثيرانأنواعمنلكثيرعاماسمالجاموس

الماءجاموسعلىأولأالاسمهذاأطلقوقد.الضخمة



موسلجاا461

عندماالحطورةتحديديصبحإفريقيابجمو!الإدزيقيالكابجماموس

وقد.القويةوقرونهلحوا!رهالأسوديقتلأنويمكن.يهاجمأويفاجأ

الصيادي!.منكثيراقتل

البركفىالغطسيحبلأنه-بالهندالموجود-الأسود

منالبريالنوعهذاأنورغم.عديدةلساعاتالمائية

وقطعصيدهبسببنادرا،أصبحأنهإلاخطرالماءجاموس

زراعية.أرضخالالشخدامهافيهايعي!التيالغابات

فيالأثقاللحملفيستخدم،الأليفالماءجاموسأما

نوعاالكارابوويعتبر.وإفريقيابآسياالدافئةالمناطقمنكثير

الفلبيني.المنزليالماءجاموسمن

المنطقةفيالبريالماءجاموسيتجولأسترالياوفي

بينالمحصورةالمنطقةفيكبيرةبقطعانيوجدحيث،الشمالية

إلىمرةأولالجاموسهذاأدخلوقدأليجاتر.ونهرأديليدنهر

العشرينالقرنمنالعشريخياتفيتيمورجزيرةمنأمشراليا

ملفيل.بجزيرةدنداسحاميةقائدبارلو،موريكبوساطة

تامارو-يسمىالذيالأسود،البريالجاموسيعيعش

جاموسوهو-الفلبينيةمندوروبجزيرةالكثيفةالغاباتفي

الجاموسيعيشبينماواحدا.متراارتفاعهيتجاوزلاصغير

سولوسبجزيرة-بالغاباتجاموسأصغروهو-أنوا

ماحدإلىقليلةالحيواناتهذهوتعتبر.الإندونيعسية

.خطرةغيركأنواعوتصنف

جاموسفيوجدإفريقيا.فيأيضئاالجاموسيعيش

يشبهالحجمكبيرأسودحيوانوهو،الإفريقيالكاب

البيسوننطرهرأسمنأعلىرأسلهالويسنتأوالأوروبيالبيسون

السوفييتيوالاتحادبولندابينمحميةعاباتفييعيمق.الأمريكي

)سابقا(.

طبيعةفيوكذلك،طبعهحدةفيالهنديالجاموس

الصلةوثيقاخر،برينوعويوجد.يستأنسولكنهمعيشته

الغربيةالغاباتفييعيش،الإفريقيالكاببجاموس

الكونغو.فىالانواعهذهاحدويقطنبإفريقيا.والوسطى

التامارو.مثلمتر،حواليطولهوييلغ

معظميعرف.الأمريكىالبيسونأوالجاموس

بمجاموسأنهعلىالضخمالبريالحيوانهذاالأمريكيين

حقيقيا.جاموسايعتبرونهلاالحيوانعلمعلماءأنغير

عكسوعلى.الأمريكيالثورأوالبي!سونويسمونه

ورقبةكبيرارأساللبيسونفإنوصفهالسابقالجاموس

منبدلأ،الضلوعمنزوجا41لهأنكمامرتفعةوأكتافا

الحقيقي.الجاموسفيكمازوخا13

الجزءماعداللبنىيميلأسودلونهالامريكيوالبيسون

والسناموالرقبةالرأسويغطي.بنيفلونهالجسممنالخلفي

الماشيةمثلالقرونمنزوجالهأنكماخشن،طويلشعر

أوسعفيسم9.إلىالقرنينبينالبعدويصل.الأليفة

بين3النموالمكتمل)الذكر(طولويتراوح.بينهمامنطقة

الخشن.القصيرذيلهنهايةإلىأنفهطرفمنم8.3و

الذكرويزن.ام8،نحوإلىالأكتافحتىارتفاعهويصل

بعضوزنيصلوقد،كجم009إلى7..حواليغالبا
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طويلوشعر.مرتفعةوأكتافكبيرةورقبةرأسلهالأمريكىالبيسون

وطنيةمتنزهاتوفيحاصةمحمياتفيويعيش.الرقبةيغطيحشن

الشماليةأمريكافي

وزنيزيدلابينما،كجمأ،004إلىالكبيرةالأنواع

كجم.004على)الأبقار(ثالإنا

جبالبينأمريكاشمالىعبرالحيواناتهذهقطعانتطوف

اعتمدوقد.الغربفيالصخوروعلىالشرقفيالأبلاش!

للكساء.جلودهاوعلىللغذاءالحيواناتهذهلحمعلىالهنود

الأمريكيونلهنودا

موسلجااوااصطاد

لحمهمنللاستفادة

فىجلدهومنغذاء،

هذهرسم.الملابص

بودميركارلالصورة

سويسريفشانوهو

سائحاأمريكاإلىذهب

سالثلاثينياتبدايةفي

عشرالتاسعالقرن

.الميلادي
63ث!

-3لألأ،ة

561موسلجاا

منرأسمليون02حواليظلام085عاموحتى

ويجبر،الغربيةالسهولعبريهدرالحيواناتهذه

الحديدية.الخطوطعبورهاأثناءالتوقفعلىالقطارات

الصيادونذبح،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروفي

قتلأدىوقد.البيمسونمنملايينالبيضالأمريكيون

غذائهممصدرمنالهنودحرمانإلىالحيواناتهذه

بصورةالبيسونإبادةإلىذلكأدىكماالأساسي

.كبيرة

515وجد،ام988عامبحلول.البيسونحماية

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيأحياءالبيسونمنرأسا

وقد.النوعهذاانقراضدونللحيلولةكبيرةجهودوبدأت

البيسونعلىالحفاظإلىالحمايةومعاسرالصيدقوانينأدت

علىيربوماالانيعيعق،لذلكونتيجةويتكاثر.أجعيم!

فيمسيجةصيدمحمياتفيالبيسونمنارأس000.5

الأمريكية.المتحدةبالولاياتالوطنيةالحدائقبعض

فىالبيسونمنآلافعدةيوجد،ذلكإلىوبالإضافة

الخاصة.المزارع

يتجولكماكغذاء.لحومهالبيعبعضهاتربيةتمتوقد

فيمعظمهايعيشكندا،فيالبيسونمنأرأس.0005

ألبرتا.بمقاطعةالكبيرالوطنىبفلوودمتنزه

الذكورتضمقطعانفييعيشمتآلفحيوانوالبيسون

اللونينذاعجلهاالأنثىوتلد.العامخلالمعاوالإناث

الذكرويقوديونيو.أومايوشهرفيوالأصفرالأحمر

الصغيرةالعجولعنالدفاعفيالأمهاتويساعد،القطيع

الاعداء.من

يصبحلاولكنهمشوات3عمرفيالبيسونيتزاوج

03ويعيح!.أخرىسنواتخمسبعدإلاالنمو،مكتمل

صء!سلأ++-سسص-3!حغ+حم!لمرجمهـلمطل!!

-ء؟-ص3!-كأ!!!!ع!عرتشفيح

عيمئمء-خلأ-7ءصفء-لم-ء!
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تدريبهاستحالالحادةطباعهوبسببعاما.04حتىأو

الأسر.حياةعلى

بعفه!منيأكلكما،بالحشائشغالباالبيسونيتغذى

.القصيرةأصشجيراتارالصفصافوأغصانالصغيرةالنباتات

البقرمعالأمريكيالبيسونبتهجينالحيوانمربيبعضقاموقد

البقريالجماموسالمسماةالناتجةالصغاروتتغذى.العادي

لتسمينها.المكففالحبوبلغذاءتحتاجولابالحشائش)الكتالو(

ماوقتفي-الأوروبىالبيسوننظير-الويشتوكان

القرنبدايةمعأنه.إلاأوروبافيشيوغاالجواميسأكثر

وقد.الحيواناتهذهمنالقليلسوىيتبقلم،العشرين

هذا-الألميرالويسنتلتربيةتهدفالتيالبرامثأنقذت

منقطيعحمايةتمتكما.الانقراضمنالحيوان

بطولممتدةمحميةغابةفيالانيعيشحيوانالأ006

أصغرالويسنتورأسالبيضاء.وروسيابولندأبينالحدود

الأمريكى.البيسونرأسمنوأعلى

جزرفىيعيشمائى،جاموسالفلييئىالجاموس

وذا!ندي،االماءجاموسمنحجماأصغروهو.الفلبين

يمكنولا،الحركةبطىء،الزرقةإلىيميلأسودلون

لمجميزولكنهالحار.الطقسفيما،عملفيمنهالاستفادة

تستطعلاالتيالمستنقعاتفيالسيرعلىبقدرته

مثلبمهارةيسبحوهوفيها.الخوضالأخرىالحيوانات

وأالبريةحالتهفيالخوفيعرفولا،الهنديالجاموس

بضراوةويهاجمخطرايصبحفإنهجرحوإذا.الوحشية

وهمالجاموسالفلبينأهلاستأنسوقد.فائقةوبسرعة

منهويستفيد،الأثقالوحملالعرباتفىيستخدمونه

الأرز.حقولزراعةفيالفلاحينبعض

الماء.جاموس:أيضاانظر

يستطححرسالغ.لجهديعمل،الحركةلطىءحيوادالفلبينيالجاموس

المرور.الاخرىالحيوالاتتستطيعلاحيثالمستسقعاتخلالالأثقال

الثيرانمنالعديدعدىيطدقاسمالماءبموس

أكثربينمنوأصبحتبعضهااستئناستموقد.البرية

فييعيشالذيالماءوجاموس.فائدةالزراعةحيوأنات

البرية.الماشيةأنواعأكبرمنالهند

.م2إلى5.1الذكورالثيرانطوليكونماوغالئا

المستدقالطرفمنم.73مسافةإلىقىونهاتمتدوقد

عبرقياسهاعندوذلكالاخر،المستدقالطرفإلى

علىدائرةلتشكلوللخلفللخارجوتتدلى.المنحنى

الجاموسحيوانوجلد.جوانبثلاثةلهاالتقريبوجه

ويسير.ناعمشعروله،الزرقةإلىمائلأسودالهندي

05منيتكونقطيعشكلفىالبريالهنديالجاموس

شممحاسةوالمستانسالبريالنوعينولكلا.حيوانا

والماءالطمىفييخوضأنالماءجاموسويحب.شديدة

نإويقالعنيفا.يكونالبريوالجاموسالنهار.أكثر

كبير.نمرأولأسدندايكونأنيمكنالماءجاموس

حقولفيطويلةفترةمنذالهنديالجاموسويستحدم

واسع.نطاقعلىالأرززراعةفىويساعدبآسيا.الأرز

بعمقالطينفىيحرثأنالقويالحيوانلهذاويمكن

الركبة.إلىيصل

منكثيرةأجزاءإلىالهنديالجاموسنقلتمولقد

(الان)المجروهنغارياومصرآسياجنوبمثل،العالم

منالعشرينياتوفيوأسبانيا.والفلبينوإيطالياوإندونسيا

منالمنقولالجاموساستخدامبدأعشرالتالمحالقرن

الشماليالإقليمفىوذلكمستأنص،كحيوانإندونيسيا

علىمايزيدالإقليمهذافيحالياويوجدأستراليا.من

مناصطادهويتم.البريالجاموسمنرأس000.002

أسرهأيضايتمكما،ولحومهجلودهأجلومنالرياضةأجل

.المزارعفيوتربيته

حيواناتم!الهنديالماءوجاموس.منحنية!رونلهالماءجاموس

الآمميوية.الأررحقولفيتستخدمالتيالمزرعة
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جاموسمنأءمغرنوع.الفلبينيالجماموسأوالكاراباو

الجاموسمنء(نوويوجد.الفلبينفيموجودوهوالماء،

وإفريقياتامارو.اسمعليهويطلقمندورو،جزيرةفيالبري

منالحقيقةؤتيليساالبريالجاموسمنلنوعينموطن

الرأسمنطقةجامودم!هماالنوعانوهذانالماء.جاموس

الأصغرالحجمذوالكونغووجاموس،منبسطةقرونوله

إفريقيا.وسطفيويعيحق

الجاميلاننرتة.لمحرقة،الموسيقيةالجاميلان

بشكلتحتوي،إندونيسيةتقليديةموسيقيةجوقةالموسيقية

ببعض.ب!!مهابضربتعزفنقرالاتعلىرئيسي

الالاتأما.اسالنصمعدنمنأقراصفيهاالرئيسيةالالات

إلىللإشسارةجانبنذيطبلعلىفتشتملالأخرى

وأ،خشبيةشرائحذاتموسيقية)الةوالزيلفون،الإيقاع

يقرعمنحن)!هـدوالربابةومحدبة(،،متوازيةمعدنية

الحجمفىالجاهـيلانجوقةتختلف.والناي(،كالكمان

حفلاتأوالرقصعامبشكلالجوقةيصاحب،والتركيب

،فرادىادة!المغنونيغني(.الظل)المسرحوأيانق

منالكاملةقةالجروتتكون.الجوقةبصحبةوجماعات

ذلك.منأقلومعظمهافنائا.02حوالى

منمختلفينبنظاهـينالموسيقيةالجاميلانجوقةتعزف

نغماتذاتآلاتمنيتكونالأولالنظام.النغمات

أما.الغربيةالموبمقىفيصغيرسلمصوتتشبهخمس،

)نغمات(.درجات7فيستخدمالاخر،النظام

جاوهفيزريورتالجاميلانموسيقىأنالمؤرخونيظن

الالاتعمرأ)قويظن.الظلمسرحمعجنبإلىجنبا

معظميعزفإندوفيسيةموسيقيةجوقةالملوسيقيةالجاميلانفرقة

ببعض.بعضهايقرعآلاتعلىموسيقييها

فيأماكنفىوجدتالتيالموسيقيةالجاميلانلفرقةالقديمة

التيالالاتأما.عام006منبأكثريقدرجاوهوسط

ميكونج.نهرواديفيوجدتفقدعمراأكبرأنهايظن

مكسيكىعالمام(.69.ا-)883مافويل!جاميو،

غالماالاثار.وعلمالبشريةالمجتمعاتدراسةفيمتخصص

وقتهمعظمأنفق.المكسيكيالإنسانعلمأبايدعىكانما

الأمريكيين.للهنودالمعيشيةالظروفلتحسين

فيوتخرج.العاصمةمكسيكوسيتيفىجاميوولد

جزءالان)وهىالأهليةالمتولمط"إلديفونسوسانمدرسة

علىحصلثم(،المستقلةالوطنيةالمكسيكجامعةمن

.نيويوركمدينةفيكولومبياجامعةمنالدكتوراهدرجة

فيوالبيئةالناسأم،219وحتىام189عاممندرس

طور،الفترةتلكخلالوفى.المكسيكينيوثاكانوادي

دراسةفإن،لنظريةلهذهوطبقا.الكاملالإدراكنظرية

دراسةأيضاتشملأنيجبكالهنود،القديمةالشعوب

.الأخرىالاجتماعيةوالمعلوماتوالجغرافياالمناخ

جاميوقام،العشرينالقرنمنالعشرينياتنهايةوفي

لصالحالمتحدةالولاياتإلىالمكسيكيةالهجرةبدراسة

فيماهذابحثهأثر.والمكسيكالمتحدةالولاياتحكومتي

المكسيكيين.هجرةنحوالمتحدةالولاياتسياساتعلىبعد

-)1651.القديس،لاسالديبابتيستجان

للمدرسةالإخوةمعهدألمس!فرنسيقسأم(.971

الكاثولكيةالرومانيةالدينيةالطريقةوهى،النصرانية

وجهعلىالطريقةتعرف.الصبيانلتدريسالخصصة

المهاراتعلىمدارسهركزت.النصارىبالإخوةالعموم

الكلاسيكي-التعليممنأكثرالدينىوالتعليمالعملية

.التقليدي

كلياتفيالروادالمدرسينمنأيضالاسالكان

وطرقالوالدينوطاعةالتقوىعنكتبهأنكماالتعليم

القراء.عندرواجالاقتقدالتدريس

وعينباريسفيالكهنوتدرس.ريمسفىلاسالولد

الدنياالطقاتبجهللاسالفوجئ.أم678عامكاهنا

طريقةبأناقتنعولكنهريمسفيالمعلمينتدريبوحاول

جهودهاتست!ئكريسالتىهيفقطالدينيةالإخوة

منجماعةأوللاسالأنشأالفقراء.علىبفعاليةالتعليمية

عدةكانتموتهوعند.أم684عامالنصارىالإخوة

يعتبرروما.وفيفرنساعبرتأسيسهاتمقدمجموعات

.للاسالدينياعيداأبريلمنالسابع

علم،،الحيوانانظر:.لاماركبابتيستجار

الوراثة.والارتقاء،النشوءدو؟شيفالييه،لامارك

أ

!!ه

!
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الإنجلير.ضدمعاركخمحسفيالنصرإلىالفرنسيينقادتداركجان

.أم431عامأسرهابعدداركحانبحرقالإنجليرقام

بطدةأم(.431أ؟-)412القديسة،داركجان

اطكنيسةتابعةقديسةبعدفيماأصبحت،فرنسيةقومية

أنقذت،بسيطةريفيةفتاةكانت.الكاثوليكيةالرومانية

بععامالمائةحربفتراتأحلكفيالهزيمةمنفرنسا

إنجلترإ.

ورغم.لانسىمنقريئادومريميفي،داركجانولدت

بوالدتها،تأثرتفإنهاوال!ضابة،القراءةتتعلملمأنها

ربماأنهاالمؤرخينبعضويزعم.متدينةكاثوليكيةونشأت

المستقبلية،أوالبعيدةالأحداثتعلمأي-مستبصهمرةكانت

فيرسخترؤىوترىأصوأتا،تسيمكانتإنهاإذ

السائلطردتشارلزالملكلمساعدةمختارةأنهانفسها

وقتفيعليهالأمروعرضتلمقابلتهذهبتوفعلاالإنجليز.

فرنسا،وش!اليباريسعلىيسيطرونالملكأعداءفيهكان

فارغة.الدولةوخزينة،حكومتهتشلمستشاريهوخلافات

درغاأعطاهابليستفإليها،أنإلاالملكأماميكنولم

الجند.بقيادةإليهاوعهدوعلما،

،أم942عامأبريلفيبجيشهاداركجانسارت

الإنجليز.طردمنوتمكنتالحصار،منأورليانزوخلصست

جانأرادت،أم942يوليو17فيالملكتتويجوبعد

عامالأسرفىوقعتلكنهاالإنجليز،منباريستحريردارك

.ام043

بتهمةام043عاممايوفيللمحاكمةوقدمت

فيهاونفذبالإعدامعليهاوحكم،والهرطقةالسحر

محاكحتهالكن.ام431مايو03فيوأحرقت،الحكم

فثبتتعائلتها،منطلبعلىبناء4551عامأعيدت

براءتها.

حقوقومؤيديالوطنيينإعجابداركجاننالت

فيالفنيةوالأعمالالتذكاريةالنصبلهاوأقيمت،المرأة

شخصيةداركجانتبقىكلهذلكومع.البلدانبعض

غامضة.

أمريكيمعاري(.-أم049)هلموت،جان

الحديثة.العمارةفيالعالميأسلوبهالأولىأعمالهتعكس

والزجاجالصلبالحديدعلىالأسلوبهذاويركز

المستقيمةالخطوطعلىويركز،التزيينويتجنب.والخرسانة

فيالمبادئهذهجانوتبنى.المتداخلةالمستويةوالأسطح

عامفيبارتلمؤتمراتومركزام749فيكيمبرميدان

ولايةفيكنساسبمدينةيوجدوكلاهما.أم769

.ميسوري

عرفأسلوبإلىام089فىجانوانتق!

بعدمامبانيوتضم.الحداثةعمارةبعدماباسم

مبنىواجهةوتضم.والتاريخيةالعصريةالأنماطالحداثة

نوافذلوحاتشيكاغوفيأم829عامجانمكتب

إلىتعود،ضخمةاعمدةشكلعلىمصممةسوداء

عملهجانواصل.القديمةالإغريقيةالأعمدةطراز

عامإلينويولايةمركزفيالحداثةمابعدبأسلوب

منمكتبببناءقامحيثشيكاغو،فىام859

قطرهاكبيرةمستديرةقاعةحولوالحديدالزجاج

.م94

الولاياتإلىأرتحلثمألمانيا،فيبنورمبرخ!جانولد

.ام669عامفىالمتحدة

شيكاعو.وسط!يحانهلموتأعمالأهممنإلينويولايةمركز

والحديديالزحاجيالمكتمبنىويضم.أم185عام!ياكتملوقدى

.م94قطرهايبلعكبيرةمستديرةقاعة
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الجانجنهر

كم0001002003

ممل0001002

الهند،فيمائيمجرىأكبرالجانجنهردهر.الجايم،

الدورفىالهنودلدىأهميتهتكمن.العالمفيأكبرهاومن

نهرأشهرالهندوسيعده.الهندوسيةالديانةفييؤديهالذي

المدنالهندوسالافيزورعامكلفىالهند.فىمقدس

علىتمتدالتيأباد،والله،فارانالممىكمدينتيالمقدسة

إلىمياههبعضوليأخذوا،فيهليستحموأالجانجنهرضفاف

الغاتسوكذلكالنهرضفةعلىالمعابدتصطف.منازلهم

الزائرينبعضيأتي.المياهحيثأسفلإلىتؤدي)سلالم(

يأتيوتنظجفها.أنفسهملتطهيرفقطالمياهفىللاستحمام

أمراضهمسيشفيالمياهلم!سأنأملعلىوالمقعدونالمرضى

الذينأنمنهمظناالنهرفيليموتوابعضهمويأتي.المزمنة

فىالنهراسم.الجنةإلى!ميذهبونالجانجنهرفييموتون

جانجا.الرئيسيةالهنديةاللغة

خصبةوأوديته.مهمةتجاريةمنطقةالجانجنهرومنطقة

الهندمدنبعضضفافهعلىتقع،بالسكانومزدحمة

ولكنوكانبور.وفاراناسيوباتناوهاوراكلكتامثلالكبيرة

قبل.منعليهكانتعماالتجاريةأهميتهانخفضت

إلاالإبحارالبواخرولاتستطيعمياههمعظمالرييستنزف

منه.الأسفلالجزءفي

م؟9133بارتفاع،ثلجيكهفمنالجانجنهرينبع

شماليالهملاياجبالفييقعالبحر،سطحمستوىفوق

بنغلادلقدولةعبرالغربيالجنوبنحوالنهريتدفقالهند.

العديديصب.البنغالخليجفيليصبكم.0482بطول

وجوماتيورامجانجا،جمنةفيهابماالروافدالأنهارمن

الجانج.نهرمياهفى-كوسىوسابت،وسونوجاجرا،

قربالجانجنهرفروعببعضبوترابراهمانهريتصل

.كبيرةدلتامعاويشكلان،المصب

عرقيةمجموعةأكبرالجانداقباشلتعدقياور.الجافدا،

البلاد.سكانمن03%نحويشكلونوهمأوغندا.في

أوغنداجنوبيوسطمناطقفيالجانداقبائلمعظميسكن

ببوغندا.تعرف

كثيراباجاندا،باسمأيضمايعرفونالذينالجانداتبنى

منبكثيرالاحتفاظمعالغربيةالحضارةسماتمن

لغةوهيلوغندا،تسمىدغةيتحدثونوهم.تقاليدهم

كثيريتبوا.الإفريقيةاللغاتفروعأحدالبانتو،لعائلةتنتمي

الصناعة.حقلوفيالحكومةفيعاليةمناصبالجاندامن

والقطن.كالبنمحاصيلبزراعةمنهمكثيرويشتغل

مستقلة.صغيرةولايةبوغنداكانت،مضتولقرون

عشروالتاسععشرالثامنالقرنينفىوأهميةحجفانمتثم

،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواسطوفي.الميلاديين

إفريقيا.شرقفيالممالكوأقوىأغنىمنواحدةأصبحت

محميةبوغندامنبريطانياجعلتأم،498عاموفي

،ام698عامأخرىممالكعدةإليهاأضافتثم.بريطانية

الجاندااحتفظوقد.الحاليةأوغندادولةمعظملتشمل

يسمىالذيوبرلمانهمكاباكايسمىالذيبملكهم

لوكيكو.

سمح.ام629عاممستقلةدولةأوغنداأصبحت

مستقلةوبقائهابملكها،بالاحتفاظلبوغندأالجديدالميثاق

موتيساإدواردالسيرأصبح.المركزيةالحكوم!عنجزئيا

عاموفيلأوغندا.رئيسأولبوغندا،ملك،الثاني

زمامعلى،أوبوتىميلتونالوزراء،رئيساستولى،ام669

وفي.الخاصةبوغنداحالةوأنهىموتيعسا،بعدالسلطة

الملك.منصبالجديدالميثاقألغى،التاليةالسنة

.أوغندا:أيضاانظر



جبمس،ونندجا071

يرمعما.(م3281-471)3جيمس،وننلىجا

إنجلترا،فيالمهمةالمبانيمنالعديدصمم،بريطاني

وسجنها،نوتنجهاممدينةمقاطعةمبنىمنهاوأيرلندا.

،البرلمانومبنى،الأربعالمحاك!اومبنى،الجماركومصلحة

دبلن.فيالانأيرلندابنكيحتلهالذي

فىمعماريامهنتهممارسةوبدأ.لندنفيجاندونولد

وانتقل.الميلاديعشرالثامنالقرنمنالستينياتأواسط

مبنىإنشاءعلىيشرفلكى،دبلنإلىأم،781عام

ثانيةعادإنجلترا،إلىقصيرةعودةوبعد.الجماركمصلحة

.هناكبعدئذوتوفيام997عامأيرلنداإلى

هودندي،بحار؟(.-أم؟057)وليم!جاسمر،

فيها.وينزلالأستراليةالقارةيرىأوروبيأولأنهيعتقد

جمانيسمىآخرهولنديرجلومعهجانسزاكتشف

نفقةعلىبحريةرحلةأولأثناءالقارةهذهلوديوكسز

المجهولة.المياهعرأطرحلاتملائمةكات،صغيرةسفيسةالديوفكين

خليحفىالشماليةأسترالياساحللاكتشمافحاسمزوامشحدمها

كاربتاريا.

طرقلاكتشافوذلك،الهولنديةالشرقيةالهندشركة

شركةوكانتحالئا(.)إندونيسياالأنديزجنوبيتجارية

عشرالسالغالقرنمطلعفي-الهولنديةالشرقيةالهند

إندونسياشمرقىمنطقةفيالبهاراتتجارةعلىتسيطر

الحالية.

منبالقرببنتامميناءمنجانسزحملةوأبحرت

فىام506نوفمبرمن18يومإندونيسيافىجاكرتا

وتعنىديوفكين،وتسمىصوار،بثلاثةمزودةصغيرةسفينة

علىومقدرتهاالصغيرةالسفينةوحجم.الصغيرةالحمامة

المجهولة.المياهعبرالرحلاتفىمثاليةجعلاهاالمناورة

كايجزرتجاه-بنتاممغادرتهبعد-جانسزأبحرثم

وأبحر.الجديدةلغينياالمجهولةالسواحلنحواتجهثموأرو.

.الجديدةلغينياالجنوبيالساحلطولعلىالشرقناحية

الأرضمنليتحققعديدةمراتالشاطئإلىوذهب

إحدىفيطاقمهمنأشخاصثمانيةقتلوسكانها.

.الحملات

إلىالأستراليالساحلولوديوكسزجانسزرسم

إلىجانسزواضطر.كم032بنحوبنفادرنهرمنالجنو!

كيرويركابوعليهاأطلقنقطةإلىوص!!عندمارحلتهقطع

والماءالطعاملنقصنظراوذلكتيرناجين(،كيب)حاليا

بندا،إلىالديوفكينرجعتثم.طاقمهعددوانخفاض

اكتشفأنهجانسزيدركولم.هولنديميناءأقربوهو

يعتقد،الصغيرةوالجزرالكثيرةالضحلةالمياهوجعلته.قارة

واعتبر.الجديدةغينيامنجزءهويورككيبساحلبأن

لعدمنظراالأمللخيبةمصدراالرحلةهذهالهولنديون

بأخبار-فقط-جانسزوجاء.التجاريةالناحيةمنجدواها

ذووسكانبهيوجدحيث،الخصبغيرالجافالساحل

عدوانية.نزعة

أدميرالآ.صارثمهولندا.فىبأمستردامجانسزولد

وكان.العامونصفأعوامثلاثةلمدةلبنداحاكماوعمل

فيهولنداإلىعودتهحتىالشرقيةالهندشركةفىيعمل

التاريخ.هذابعدعنهمعلوماتتتوفرولم.أم628عام

أم(.059-)5091جوثكارل،جانسكي

الراديوموجاتاكتشفمنأولكانأمريكيمهندس

علمتطورإلىهذااكتشافهأدى.الشمسيالنظامخارج

يدرسالفلكعلمفروعمنفرعوهو،الراديويالفلك

.الأخرىالسماويةوالأجرامالنجوممناشاديويةالموجات

مأ319عامفيالاكتشافهذاإلىجانسكيتوصل

الرسائلفيالإستاتيالتداخليستقصىكانعندما

هسيسا،وسمع.الأطلسىالمحيطعبرالموجهةالراديوية

دراسةبعد-تمكنولكنه.تحديدهمنيتمكنلمولكن
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منيأتيالذيالهسيسمصدرتحديدمن-مستفيضة

والرامى.القوسكوكبةمنبالقربالشمسىالنظامخارج

.ام329عامفيرسميةبصفةهذااكتشافهوأعلن

الهائلالتطورفيبارزةسمةجانسكىاكتشافويمثل

لكيالراديويةالموجاتاليومعلماءويستخدأ.الفلكلعلم

التي،الفضائيةوالأحداثالاجرامويرسموايلاحظوا

البصرية.بالمقرباتلاترى

فىوتخرجأوكلاهوما.فىبنورمانجانسكيولد

وسكنسن.جامعة

)الحاجاتالاختراعانظر:راكريس.جالسن،

(.تاريخية)نبذةالبهر(،ألاجتماعية

الهنديةالمدكةأم(.858-)1835ملكة،جالسي

ضدالاستقلالحربفيالعسكريةبقيادتهااشتهرتالتى

جوايلورفيتذكارينصبلهاشيد.ام857عامالإنجليز

أتر-فيالان)فاراناسي،كاشىفيولدت.ام289عام

ملكة--رانيةأصبحت.مانيوتمايسميت(.برادش

تزوجهاأنبعد،لاكشميبايإلىاسمهاوتغير،جانسي

ابنهماتوفى.ام842عامجانسي)حاكم(راجاجانجاهار

ابنولضمان،ولادتهمنأشهرأربعةبعدام851عام

المندوبوافقاخر.صبياالراجاتبنىموتهبعديخلفه

اللوردوتجاهله،التبنىهذاعلىالبريطانيالسياسي

عامالراجاوفاةبعدالإنجليزيالعامالحاكموالهاوسى

لثميئايتركواولمالسلطةعلىالبريطانيونأستولى.أم853

الملكةشمعرت.الخاصةالملكةممتلكاتإلاالتبنيابنيرثه

الحكمضدتمردواآخرينحكامإلىوانضمت،بالظلم

فيفائقةشسجاعةالملكةأظهرت.ام857عامالبريطاني

وجواليور.وكالبي،جانسيفيالبريطانيينضدالمعارك

عاميونيوفيإثرهعلىتوفيتقاتللجرحتعرضت

.ام858

ام(.638-1)585كورنليوس،جانسين

الذيأغسطينسبكتابهمشهور،كاثوليكيرومانيأسقف

الكتابهذاويشكل.موتهبعدأم064عامفىنشر

وأدانتالجانسينية.المسماةالنصرانيةالحركةأسس

النعمةحولالجانسينيةاراءبهاأتتالتىالبدعالكنيسة

الحركةهذهوأثارتوالقدر.والقضاءالإرادةوحريةالإلهية

وهولندا.فرنسافيالكاثوليكبينعطماجدلأ

الطبيعةأنأغسطينسكتابهفيجانسينيعتقد

اللهنعمةإلىحاجةفيالبشروأنتماما.فاسدةالبشرية

يمنحاللهأنواعتقد.اللهلإرادةوفقاأفعالهمتأتيحتى

ولكن،الخلاصلهمقدرالذينأولئكفقطنعمته

القرنمنالثلاثينياتفيتأثيرهاتفقدبدأتالجانسينية

.الميلاديعشرالثامن

منبالقربأكويفيجانسينأوتوكورنليوسولد

أسقفام636عامفيوصارهولندا.فيجورينتشيم

بلجيكا.فىليبرس

الرومانيةالكنيسة؟بليس،باسكالأيضا:انظر

الكاثوليكية.

جانسين،بمبليس،باسكالانظر:.الجائسيئية

)النزأعاتالكاثوليكيةالرومانيةالكنيس!ة؟كورنليوس

الجانسينية(.

إسكواشلاعب(.-أم69)9خانجانشير

القرنمنالثمانينياتأواخرفيالعالمبطلصارباكستانى

العشرين.

مطلعفيكثيرا-وتأثربيشاور.فيخانجانشيرولد

فازباكستانيوهو،خانجاهنجيربشخصية-حياته

ما869عامفي-خانجانشيروحققأيضا.العالمببطولة

البطولةنهائيإلىوصلىعندماشمهرته-مفاجئةوبصورة

حياته.فيالاولىالمرةهيوكانت.المفتوحةالبريطانية

وذهبجاهنجير.أمام-3النهائيةالجولةوخسر

وخسرالمفتو!.العالملقبليكعسب-عامبعد-جانشير

جاهنجير،امامالمفتوحالعالمياللقبام889عامفي

.ام099-ا989عاممطفيأخرىمرةبهفازولكنه

.الإسكواش:أيضاانظر

هدوالشعير،دلقمحمشابهالحبوبمننوعالجاودار

رأسفيإبرية)زوائدصلبحسكذاتحبسنابل

أخضرلونهاشيوعاأنواعهأكثرفىوالسنابل(.السنبلة

إلىتنضجعندماشحولثمنضجها،قبلالزرقةإلىضارب

وتفصلأزواجا،الحبوبوتنمو.للصفرةضاربرمادي

زهرةولكن.القمحمثلدراسهاعندالغلافعنالحبوب

قابلةفهىوالشعير.الشوفانأزهارعنتختلفالجاودار

فتحملهاالهواءفياللقاححبوبتنثرإذ،الخلكلللتلقيح

لاخر،نباتمناللقاححبوبلانتقالونظراوتوزعها.الرياح

هذاويستخدم.نقيةالجاودارأنواعبقاءعلىالحفاظيتعذر

.المشروباتمنمعينةوأنواعالخبزصناعةفيالنبات

الحبوبمنكنوعالجاودارزراعةالإنسانعرفولقد

أوروبافيالبريةالأنواعمننشأوربما،الرومانعصورمنذ

وفيالأقاليمتلكفيالبريالجاوداروينمووآسيا.الشرقية

إفريقيا.شمالي

المناطقفيالمهمةالمحاصيلمنالجاودار.إنتاجه

وتقل،الشماليةوأمريكاواسياأوروباشماليفيالباردة
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!ح!

حبو!اليم!!إلى.الصلبةالطويلةالأهدابذاتالجاودارسنبلة

دىالرئيسيةالمحاصيلسالجاوداروئعتبر.أزواجفىتنموالتيالجاودار

البلدار.منكثير

الأرجنتين.باستثناء،الجنوبيالكرةنصففينسبيازراعته

بنحوإنتاجهايقدرإذللجاودار،منتجأكبربولنداوتعتبر

سنويا.متريطن7475)لأ...

وألمانياروسياالأخرىالمهمةالمنتجةالبلدانومن

الإنتاجمتوسطويبلغ.والصينوأوكرانياالبيضاءورومميا

سنويا.الجاودارمنمتريطنمليون03حواليالعالمى

بصمورةالبلدانمعظمفىيستخدم.استعمالاته

قيمةتقريباتعادلالغذائيةوقيمته،للإنسانطعامارئيسية

منهكبيرةمقاديريقدمونالمزارعينمنالكثيرولكن،القمح

طحنهوجريشدريسهويستخدم،للحيواناتغذاء

دقيقطحنعمليةعنتنتجالحجممتوسطة)جسيمات

علفا(الحبوبتغيمالتى)القشورونخالته(النخالة

الجاودارنباتاتوتعد.الأحيانمنكثيرفىللحيوانات

التيالأبقارولكن،والخريفالربيعفيطيبةمراعيالصغيرة

غريبة.قويةنكهةذاتألباناأحياناتدرالجاودارترعى

لحماشها،أوالتربةلتحسينالجاودارالفلاحونويزرع

محاصيلمعبالتبادلالجاوداريزرعواأنمثلايمكنهمإذ

اسمعليهيطلقأسةالحاتلكوفى،التربةلحمايةأخرى

ينضجأنقبلبالتربةوخلطحرثإذاأما.واقمحصول

النيتروجين.للتربةيعيدإذأخضرسمادإنهفيقال

منأوروبافيالهضمعسرالأسمرالخبزويصنع

منكبيرقدرعلىالنباتهذايحتويولاالجاودار،

ثقيلامنهاالمصنوعالخبزفيصبح،كالقمحالغرويات

،البلدانبعضوفي.الق!حخبزمندكنةوأكثرومتماسكا

سمرةلاتشتدحتىللجاودارالقمحدقيقالخبازونيضيف

القمحخبزأصبح،الماضيةالقليلةالقرونوخلالالخبز.

الجاودار.خبزمنشيوعاأكثر

ويستخدم،بسهولةوينثنيوناعمطويلالجاوداروقش

والحصيروالورقالقبعاتصناعةوفي،الشحنطرودفى

الأوروبيةالبلدانبعفبىفييستخدمكما.المراتبوحشو

معظممنأكثرالتحلليقاوملأنهالقشسقوفصناعةفى

لحمايةأحياناالبناءعمالويستخدمه.الأخرىالقمقأنوأع

أساساتامتدادعلىالعاديةالتربةفىيزرعونهفهم،التربة

غيراسمفلىالتربةطبقاتفىالنباتوينمو،الجديدةالطرق

تآكلها.دونفيحول،الخصبة

فقيرةأنواعفيطيبةبصورةالجاودارينمو.زراعته

فهوثمومن.الحبوبمعظمزراعةفيهالاتجوداشتربةم!

التربةفيهاتمتزجالتيالمناطقفىخاصةمهممحصول

الحبوبأنواعأكثرالجاودارويعد.الخثأوبالرمال

الجاودارالفلاحينمعظمويزرع.للبرودةمقاومةالصغيرة

الربيعيهلوعندما،الخريففىوينبتيزرعالذيالشتوي

محصوله.ويثمرالنباتينمو

حولى،نبات،الحبوبسائرمنغيرهمثلوالجاودار،

منالكثيرويستخدم.عامكلجديدةبذورزراعةويجب

الالاتهذهتغرسحيث،شراعتهالحبوبمثاقبأغلاحينا

للجاودارالمنتجةالرئيسيةالأقطار

المتريأط!داالسنويالإدتاح

لولدا

سيارو

لبيضاءارومسيا

نياوكراأ

...........

..........

.......

."

...

...

...

...

..،

كرنمالدا

نيالتوا

مأ699-4961التلاتالحسواتمتوسطتملالارقام

اشحدةللأماشاسعةارالرراعةالأعديةاسطمةالمصدر"

.""،81"،ا

..

85"،"""

.

000،942

"

000،932

،

000،292

"

000،263



173جاوه

تتراوحمسافةالاخرعنمنهاكليبعدصفوففىالحبوب

لغرساللازمةالبذوركميةوتتراوح.سمأ8و51بين

الجاودارويغل.كجم421و39مابينالأرضمنهكتار

للهكتار،كجم8751.المتوسطفيالمتحدةالولاياتفى

وأضعفىالمحصوليغلفقد،الاوروبيةالبلدانبعضفىأما

المقدار.هذاأضعافثلاثة

حبوبمايهاجمكثيرأسامفطريطفيل.الإرجوت

أكبرقرنيأسودجسمالعاديةالحبةمحليحلحيثالجاودار

الحيواناتبالتسممالفطرهذاويصيب.مراتببضعمنها

علىويطلق،منهمصنوعطعامأكلأوتناولهعندوالبشر

الإرجوتي.التسممأوالإرجوتيةهذهالتسممحالة

ذإمهم،دواءلصناعةيستخدمالفطرهذاولكن

منهالمصنوعةالعقاقيرمنصغيرةجرعاتالأطباءيستخدم

وكذلك،النزيفولإيقافالنصفىالصداعآلاملتخفيف

.الولادةحالاتفيللمساعدة

طفيل.،الإرجوت:أيضاانظر

البلادفيالبريالنباتانظر:.عشبةالجاودار،

الجاودأر(.)عشبةالعربية

صحراءجاورجزيرةشمبه.دجريرةشبه!جاور،

بإنجلتراويلزفيالغربيةجلامورجانمنطقةمنجزءاتشكل

كم،42طولهايبلغالجوير.جزيرةبشبهأيضاتعرف

الساحلىطرفهافيصخريةوهي.كم8عرضهاومتوسط

يقعممبلس.فىرمليةسواحلمعمتماثلةتضاريسوبها

.جلامورجانأيضا:انظر.الجزيرةشبهفيسوانسيمطار

م(.5581-7771)ريكفريلىكارل،جاوس

علماءأشهرمنواحداأصبح،ألمانىرياضياتعالم

ذإعبقريا،طفلاجاوسكان.الإطلادتىعلىالرياضيات

.عشرةالتاسعةسنفيالابتكاريةأعمالهأولأكمل

71ذيشكلرسميمكنكيفالعملهذافيوأوضح

فىبأعمالهاشتهركماوفرجار.مسطرةباستخدامضلعا

النظريةوءاثبات،والفلك،والهندسة،الرقميةالنظرية

جذرا.جبريةمعادلةلكلإنتقولوالتيالجبرفيالأساممية

النظريةفيمهمةمساهماتوقدم،التلغرافاخترعوقد

الكهرومغنطيسية.فيالرياضية

والتحقلبريكلايد،ابنابرنسويكفيجاوسولدوقد

جوتينجين.لمرصدمديراعملكماجوتينجين.بجامعة

.الغاوسسيريز،أيضا:انظر

مدحن.(م981-1813)8رلزتشا،جاولود

الموسيقية()المسرحيةالأوبراعلىشهرتهاعتمدتفرنسي

عاموزيادتهامراجعتهاتمتام()985فاوستالمعروفة

على-كبيرحدإلى-الأوبراهذهاعتمدت.ام986

فونفلفجا!جوهانتأليفمنو!طفاولستمسرحية

تركز.للشيطانروحهباعمثقفحولوتدور.جوته

فاوستبينالحبقصةعلىجاونودمسرحية

الجنودوجوقةالجميلةالفرديةبألحانهويتميز.ومارجريت

المألوفة.

وحسيةجادةعناصرعلىجاونودموسيقىتشتمل

العاطفية.الميلودرامامرتبةتصلىأعمالهبعضأنمنبالرغم

ذلكفيبمامؤثرةالقصيرةأعمالهوبعضماهرافناناكان

ومتلونا،غنياالأوركسترافيللألحانتقسيمهيعتبر.أغانيه

نأإلابرليوز.هكتورالفرنسيالملحنأسلوبيعكس

منوخاليةرتيبةالموسيقىمعظميجدوناليومالكثيرين

.المبدعالتنوع

بمعهدوالتحق،باريسفيجاونودفرانسواتشارلزولد

ثم،الكبرىرومطجائزةونالام836عامبهاالموسيقى

تراتيلتعلمحيث،سنواتثلاثلمدةرومافىدرس

مؤلفايكونأنفيورغب،النصرانيةبالستريناجيوفاني

علىعازفاصارباريسإلىعودتهبعد.النصرانيةللموسيقى

كتابةفيبدأأنهإلاقسيسا،يكونأنفىوفكرالأرغن

نجاحهفإنفاوستوباستثناءام،085عامحوالىالأوبرا

أم(.)867وجوليتروميوفيكانالوحيدالاخر

إندونيسيا.فىبالسكانازدحاماالجزروأكثرأهممنبوه

عشرخمسةمنواحدجزءمنأقلتحتلأنهامنوبالرغم

كثيراأثرتأنهاإلاإندونيسيافىالأرضمساحةمنجزءا

هذهفىالحضارةكانتوقدكلها.المنطقةوثقافةتاريخفى

عشروالخامسالعاشرالقرنينبينمجدهاأوجفيالمنطقة

منذ.الأخرىالجزرفيالثقافينفوذهاأثروقد،الميلاديين

عشر،السابعالقرنفىبدأالذي،الهولنديالاستعمارعهد

إندونيسيا.فىالسياسيالمركزجاوهأصبحت

موجزةحقائق

نسمة.7973152701:السكان

.2كم871،321:المساحة

.م67632سميريو-مكانأعلى:الارتفاع

يوجياكارتا.،ياباسورا،كرتاجا:المدناعبر

،الذرةالهند،جوز،القرنفلالكاكاو،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

التبغ.،الشايالسكر،الصويا،فول،المطاطالأرز،،الفستق

،الهنديالأسل:الغابات.الأسماكأنواعمنكثير:الصيد

صناعة:الصناعات.والتربنتينةالخامالصناعةحشب،الصمغ

الذهب،:التعدين،المنسوجات،الصلب،الإسمنت،الطهائرات

الفضة.،البترول،الطيعىالغاز
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مديمةفيتوحد،السوق.هذهالجاوي!!لمعظهماطعاماتعدالمحليةالأسماك

.جاوهغربىفطلابوهان

جاوهجزيرةأيجاوهبولوبينالإندونيسيونويميز

الأرضمنالجزءهيالتىجاوهأرضأيجاوهوتانه

الأوسطالجزآنتقريباوهو،الجاويونيسكنهالذي

.جاوهمنوالشرقى

منوباليالغربمنسوموةبينجاوهتقع.السطح

المحيطالجموبوفىجاوه،فبحرالشمالفيأما.الشرق

الإندونيسي.المحيطالإندونيسيونيسميهالذي،الهندي

كم002نحوالجنوبإلىالشمالمنامتدادأقصىويبلغ

كم.1).00منأكثرالغربإلىالشرقومن

المنطقة-ا:إداريةوحداتخمسبهاجاوهجزيرة

جاوه،غربأوباراتجاوه2-رايا،جاكرتابالخاصة

الخاصةبالمنطقة-4،جاوهوسطأوتنجهجاوه3-

جاوه.شرقأوتيمورجاوه5-يوجياكارتا،

منالجزيرةطولعلىالبركانيةالجبالمنسلسلةتمتد

القشرةفيثنيةمنجزءالجبالوهذه.الشرقإلىالغرب

عبرآسيا،شرقيلجنوبالرئيسيالبرمنتمتد،الأرضية

نفسهاجاوهأما.الصغرىسونداجزرإلىوجاوهسومطرة

الجزيرةمنالبركانيةالأجزاء.قمة211قرابةبهافيوجد

منكبيرعددالمنطقةهذهفىويعي!،الخصوبةشديدة

.السكان

ويزورهجاوهغربيفينشطبركانبراهوتانغكوبان

سوندامضايقفيمشابهجبلوهناك.السائحينمنكثير

عامالأخيرثورانهإلىشهرتهوترجعكراكاتواهو

بأكملهالشمالىالجزءأنفىتسببالذيام،883

بعدعلىالانفجارصوتوسمعتطايرتالقمةونصف

فيعنهالناتجةالبحريةالأمواجتسببتوقد.كم007

المناطقفيالإندونيسيينمن000.36منأكثرموت

جاكرتا.وجنوبيغربيفيالمنخفضة

السكان

إندونيسيا.سكانأخماسثلاثةنحوجاوهفىيعي!ق

يبلغحيثرايا،جاكرتاهى،بالسكانازدحاماالمناطقوأكثر

مردغ.كمكلفينسمة21).00يقاربماالسكانمتوسط

لغتهمولهمالسوندانيينمنجاوهغربىسكانمعظم

فهوجاوهوسطأما.الجاويةعنتماماتختلفالتى،الخاصة

الجاوية.اللغةيتحدثالذي،الجاويللشعبالثقافىالموطن

)سوراأوسولوومدينتا،مسلمونالجاويينمن%69نحو

التقليدية.للثقافةالرئيسيالمركزهماويوجياكارتا(كارتا

متطورة،المصبوغالقماشمننوعوهوباتيكوصناعة

وايابخادتشملالمهمةالمسرحيةالأشكال.جاوهنيجدا

الحديثة.العصورفىمرتينثارلألهالسكانيراقبهدائمانشطبركانأيضاوهو.حاوهفيجبلأعلىوهو،م/6763ارتفاعهيبلغسميريوجوينج
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محصولأهمالأرز

معظم.جاوهفيغذائي

الحقولفييزرعالأرز

)يمينا(الأرزقرى.المروية

الشماليالساحلعلى

.بالحقولمحاطةلجاوه،

52منأكثرجاوهتنتج

الأرزمنطنمليون

%06منوأكثرمحنويا

محصولإجماليمن

إندونيسيا.فيالأرز

وممطأورابخوايابخوالظلمسرحياتأوكولت

.أشخاصفيهايمثلمسرحيات

الا!تصاد

وهيباديزفىويزرعالأرز.الزراعيةالمحاصيلأهم

الأرزوحقول،ساواهأيضاوتسمىالمرويةالأرزحقول

الذرةأيضاالمحاصيلأهمومنلارنغ.وتسمىلاتروىالتى

المزارعفىتزرعالتيالمحاصيلأماالصويا.وفولوالفستق

.والشايوالمطاطالهندوجوزوالقرنفلالكاكاوفتشمل

(،أعلاه)الشايجامعو.حاوهفيمهمتجاريمحصولالشاي

بنكاك.فيمزرعةفىيعملون

والخيلوالماعزوالماشيةالجاموسالمزارعحيواناتوأهم

.لأغناموا

وأعمالللصلبمشاريعوتوجدباطراد،تنموالصناعة

أهممنأيضاوالمنسوجات.الطائراتومصانع،الإسمنت

المصنعة.المنتجات

وتفعلهاتراهاأشياء

منطقةجاوهغربفيالمفضلةالسياحيةالمناظرمن

فيالنباتيةوالحديقةالساخنةسيباناسوينابيعباسالبنكاك

فيالنفطتكريرمصفاة.جاوهفيالرئيسىالمعدلىالمنتجالنفط

المصافى.أحدثمنواحدة،جاوهوسطفي)أعلاه(،،سيلاكاب
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،كولونأوجنغفيالبريةالحيواناتومتنزهسيبوداس

الحدائقوتغطىالشواطئمنوكثيركراكاتواوجزيرة

000.01قرابةربهاهكتار،003نحوبوغورفىالنباتية

بزاغاوجالان.كبيرةمكتبةأيضاوتوجد.النباتاتمننوع

يصلأنالسهلومن.باندونجفيالرئيسيالشراءمركزهو

البر.طريقعنجاكرتافيالمناطقمعظمإلىالمسافرون

مثل:،رئيسيةسياحيةمناطقتجدجاوهوسطفي

فىمانغكونيغارانومتحفوبرامبانانبوروبودرفيالمعابد

المعابداثاربعضبهاالتيدينغوهضبةسوراكارتا،

التذكارينيغوروديبوبانغرانمتحفيجذب.الهندوسية

العامالتذكاريسودرمانمتحفويعدالزوار.منالكثير

فيالرئيسيةالسياحيةوالأماكن.المهمةالمتاحفمنأيضأ

وباسربوتهنغليبفيالموجودةالشواطئهي،جاوهشرق

بالورانومتنزهسوراباياحيواناتوحديقةونديتوبحيرة

وبراويجابا.ترينيلتانتولريو.بى.امومتاحفجام

تاريخيةنبذة

الشعوبمثلالجاويونقدمربما.القديمةالممالك

مليونقبلالأسيويالرئيسيالبرمن،الأخرىالإندونيسية

لإنسانأحافيربقاياالاثارعلماءوجدفقد،الأقلعلىعام

إنساناسمعليهأطلقواجاوهفىالتاريخماقبلعصرمن

جاوه.إنسانانظر:.جاوه

الصغيرةباليجزيرةإلىبالإضافةالشرقيانالجزيرةثلثا

البركانية،تربتهاإلىيرجعوذلكجدأ،خصبةأراض

وبسببإندونيسيا.منالأخرىالأجزاءعنوتختلف

لزراعةمثاليةالأرضهذهتعد،حمضيةغيرأنهاأيقلويتها

محاصيلهاعلىيعيشالتيالخصبةالأرضوهذهالأرز.

المزدحمالجاويالبرفىالكبيرةالمساحاتسكانمنكثير

الهندأرضفىالأرزبآنيةالمسماةالأراضيتشبه،بالسكان

،الطعاممنكثيرإنتاجعلىقادرينالجاويونكان.الصينية

والفائض،واسرهمالفلاحينكللإطعامتكفيلدرجة

لذلكونتيجةوالجنود.المحكمةمستخدمىمنهيطعمون

.الأرضعلىكثيرةممالكتأسست

من،الرئيسيةالبحريةالطرقمنبالقربجاوهوموقع

بلادبثقافاتتتأثرجعلها،والصينالتوابلجزرإلىالهند

الفترةمنالأولىالمائةالأعوامخلالففي.كثيرةأخرى

فيبماإندونيسياأرخبيليصلالهنديالتأثيربدأ،النصرانية

مكتوبةالجزيرةعلىالموجودةالنقوشوأقدم.جاوهذلك

.م045عامإلىتاريخهاويرجعالسنسكريتيةباللغة

واسمهابالهند،تأثراالممالكأكثرعنالنقولقهذهوتحكي

وفي.اليومجاكرتامنطقةفىتقعكانتالتيتارومة

ممهاجالبة،وقويتالهنديةالثقافةتأصلت،التاليةالقرون

وسطفيالخصبةالأرضفىوبخاصة،والبوذيةالهندوسية

الهندية-الممالكأولنشأت.بالىوفىجاوهوشرق

المعبدمثلبارزةاثارعنوتمخضت،جاوهوسطفيالجاوية

ففى.الهندوسيبرامبانانومعبدبوروبودرفىالبوذي

توجدكانت،الخارجيةوالأقاليموكاليمنتانسومطرة

فىالحجريةبالاثارلاتقارنوالتىالخشبيةالعامةالمباني

.جاوه

والمكتوبةذلك،بعداكتشفتالتىالنقوشوتحكي

الممالكعن،النحاسمنأطباقعلىالقديمةالجاويةباللغة

الثامنالقرنمنتصففي.جاوهوسطفىالمتأخرة

القرنأوائلوفي.ماتاراممملكةسانجاياحكمت،الميلادي

وسطعلىباليتونجغ،اسمهحاكمسيطر،الميلاديالعاشر

جاوهوسطالحكامهجرقليلةسنواتوبعد.جاوهوشرق

الذي،للشرقالجيدالموقعبسببربماشرقها،إلىوانتقلوا

عاموفي.والتجارةالبحرإلىالوصولفىالحريةيعطهم

جاوهشرقىفيماجاباهيتإمبراطوريةقامتام492

والتوابل.البهاراتتجارةعلىتسيطر،بحريةقوةوأصبحت

منبالقربالقبورمشاهدتسجل.الإسلامانتشار

ابتداء،جاوهشرقيفىالمسلمينالفاتحينوجودماجاباهيت

جاوه،فيينتشرالإسلامبدأفصماعدأ.ام376عاممن

الملايو.جزيرةشبهفيملقامنالقادمينالوعاظطريقعن

موانئإلىفوصل،انتشارهعندالتجارةأثرالديناقتفىوقد

سورابايا.،توبان،ديماك:مثلالشمالىالساحلعلى

للإسلامالهندوسيةالممالكاستسلمتوبالتدريج

المسلمينسلاطينتاركين،بالىإلىالفارونوانسحب

منمسلمأميرهاجمام513عاموفي.جاوهيحكمون

لديماك.حاكمابعدفيماوأصبحملقا،فيالبرتغاليينجيبارا

المسلمينسلاطينأشهرمنواحداأجنجالسلطانوكان

انظر:.ام466إلىام316منالحكمتولواالذين

.السلطان،أجنج

جاوهغربيفىبانتامأصبحت.الهولنديينومول

.الإسلامجاوهشرقدخولبعدتقريبا،مسلمةولاية

سوندامضيقمنبالقربالساحلعلىالمتميزبانتاموموقع

الجزر.كلبينتجاريميناءكأهمتبرزجعلهاملقاومضيق

عامفىبانتامإلىهولنديةتجاريةسفنأولوصلت

الشرقيةالهندشركةأسستام،961عاموفى.ام695

مكانهو،قريبميناءفيلهارئيسيةمحطةالهولندية

002ادوخلال،بانتامالهولنديونواجتاح.الحاليةجاكرتا

الولاياتعلىالسياسيةالسيطرةاستطاعوا،التاليةعام

جاوه.أنحاءكلفيالمحلية

تحت،المحليونالحكامانضوىالحالاتبعضفى

،الهولنديونقامأخرىحالاتوفى.الهولنديينسيطرة
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في.آخرينبالوصايةقائمينأوحكاموتعيينالحكامبعزل

لكلعين،قسمينإلىماتارانولايةقسموا،ام755عام

وهذاالمطلقةالهولنديينبسيادةيعترف،حاكممنهما

ويوجياكارتا.سوراكارتاإقليميتكوينبموجبهتمالإجراء

قوةإلىالهولنديةالضرقيةالهندشركةتحولتوبالتدريج

علىالهولنديينالمحليةالحروبوأجبرت.جاوهفىبرية

العسكريةالحامياتوصيانةبناءعلىضخمةمبالغإنفاق

الجزر.علىالجنودومواقع

مستوطنونجاوهفيكان.الصينيينمعالصراع

المدنفى،عامةبصفةوعاشواالسنينمئاتمنذصينيون

وقد.جاوهفيالتجارةفيحيوياعنصراوكانواالكبيرة

المدنفيبهمخاصةمناطقلمحاقامةالهولنديونلهمسمح

نقيبلقبعليهمأطلقعملرؤساءلهموعينواالختلفة

راضينالصينيونكان،والصينيينمقامقائمأوالصينيين

بأنفسهم.أنفسهمإدارةمنيمكنهمالذي،النظامبهذا

حتىجاوهشرقيإلىالموانئمدنمنانتشرواوبالتدريج

الجبلية.المناطق

المستوطنينبينيذكرصراعهناكيكنلمالبدايةفي

فيالصينيينأعدادازديادمعولكنوالهولنديينالصينيين

الهولنديونأصبحبعدفيماجاكرتاأصبحتالتيباتافيا،

باعتقالالهولنديةالحكومةأمرتأم047عاموفي.قلقين

للعيش.جيدمصدرلديهمليسالذينالصينيينكل

علىسيرحلونهمالهولنديينأنالصينيينبينشائعةوسرت

عندماالويقوفي)سريلانكا(،سيلانإلىمتجهةسفن

فيالصينيونقامالبحر.فىبهمسيلقونجاوهعنيبتعدون

الهولنديونالسكانوخاف.مسلحةفرقبتكوينباتافيا

الهولنديونفبدأ،مسلحةصينيةانتفاضةاندلاعمن

وحردتىباتافيامنطقةأنحاءفيالصينيينقتلفىوالجاويون

نحوالمذبحةهذهضحيةوراح.بضائعهموإتلافمنازلهم

حيث،جاوهإلىالكثيرونوهرب،صيني01).00

فيوساندوهممعهمتعاطفواالذينالجاويينبعضوجدوا

حتى،طويلوقتيمضولم.الهولنديينضدحربهم

استعان.جاوهأنحاءفيالهولنديينمقاومةانتشرت

لهموتحقق،جاوهفيالنظاملاستعادةبالمرتزقةالهولنديون

قليلة.سنواتخلالذلك

فقد،البريطانيةالسيطرةمنقصيرةحقبةوباستثناء

وفي.التاليةالمائتينالسنواتطوالجاوهالهولنديونحكم

استولىالنابوليونية،الحروبأثناءفيام181عام

قبلسنواتخمسلمدةوحكموهاجاوهعلىالبريطانيون

للهولنديين.ثانيةمرةيسلموهاأن

ام083عامإلى1825عاممنجاوهحربكانت

،ام083عامفي.الهولنديينحكمضدكبرىثورة

منلتست!السمعةسمئللزراعةنظاماهولنداانتهجت

يقومأنالنظامهذاوقضى،الحربنفقاتتغطيةخلاله

واستمرالهولنديونيحتاجهاالتيالمحاصيلبزراعةالجاويون

.ام086عامحتى

العشرينالقرنفيجاوهأصبحت.القوميةظهور

الإندونيسية.القوميةالحركةلنموالرئيسيةالقاعدةالميلادي

الشخصياتأوائلمن،الجاويةالنبيلة،كارتينىوكانت

واهيدنأسمي!ام809سنةوفي،جاوهفيالقومية

قوميةمنظمةأول،جاويطبيبوهوسيدو،سوديروهو

التجارأسسام219عاموفيأوتومو.بوديباسم

وأإسلامساريكاتاسمتحتالإسلاميالمجتمعالجاويون

،الأخرىالقوميةالمجموعاتومعظم.الإسلامىالاتحاد

الإندونيسىالحزبإلىترمزالتى.آي.إن.بي:مثل

وخلاللها.مقراجاوهمنتتخذكلهاكانتالقومي

العشرين،القرنمنوالأربعينياتوالثلاثينيات،العشرينيات

أجلمنالإندونيسىللنضالالمحركةالقوةكانت

جاوه.مصدرهاالاستقلال

القواتغزتام149عامنهايةفي.الاستقلال

،ام429عامفبرايروفياسيا.شمرقيجنوباليابانية

فىإنديانإيستالهولنديالأسطولاليابانيوندمر

جاوه.احتلتبقليلذلكوبعدجاوه،بحرمعركة

الزعماءأكبربوصفهبسوكارنواليابانيوناعترف

اليابانيوناستسلمأنوبعد.قوةالقوميينالإندونيسيين

استقلالسوكارنوأعلنام459عامأغسطس!فى

جاكرتا.منإندونيسيا

والإندونيسيينالهولنديينبينالاستقلالحربوقعت

نأغيرإندونيسيا،أنحاءكلفىام949-ام459من

الحكومةالجزيرةضمت.النضالمركزدائماكانتجاوه

السيادةوالت.الهولنديالقيادةومركزالإندونيسية

عامديسمبرمن27فيالهولنديينمنلإندونيسيا

إندونيسياتصبحأنأصرتهولنداأنغير،ام949

الأغلبيةمنعهو،ذلكمنهدفهاوكان.فيدراليةجمهورية

علىالبلادفىالحكممقدراتعلىالسيطرةمنالجاوية

ما059عامأغسطسوفي.الأخرىالأقاليمحساب

وتركزتالدستورالمستقلةالإندونيسيةالحكومةغيرت

هيواحدةدولةالبلادوأصبحت.جاوهفىالمركزيةالقوة

إندونيسيا.جمهورية

والجزرسومطرةأهالييكنلمالجطوية.السيطرة

التصديرمنتجاتمعظمينتجونالذين،الأخرىالداخلية

.الأرباحمعظمالجاويونيأخذأنعنراضين،للجمهورية

الجاويينبعضتهجيرإلىالراميةالحكومةسياسةوزادت

استياءمنبالسكانازدحاماالأقلالمناطقفيللعيع!
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القرنخمسينياتوفي.بينهمالتوترإلىأدىمماالاخرين

الجزربعضمنالمحاولاتبعضهناككانتالعشرين

تمرد:ذلكعلىومثال.الجاويةللهيمنةللتصديالخارجية

منمحاولةكانارزياام589عامفىآيآر.آر..بياد

تسيطركانتالتيالحكومةمحليحلواكىالسومطريين،

التمردلماخمادالجمهوريالجيشقام.جاويةأغلبيةعليها

علىللمحافظةالجاويينمنفوجاسوكارنوالرئيسوأرسل

.السلام

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ماحاباهيتسمارالغإندونيسيا

يوجياكارتاياباسورالدوجبا

كرتاجا

مأ497عاموقعتجايمعاهدة.معاهلىة،!جاي

نهايةبعدوبريطانياالمتحدةالولاياتبينالنزاعاتوحلت

جايجونوكانام(783-أ)775الأمريكيةالثورة

اضدن.فىالاتفاقيةلهذهرتبقدالأمريكيالقضاءرئيس

باريساتفاقيةببنودالمتحدةوالولاياتبريطانياتلتزملم

يدفعأ3إذتمافا.ام783عامالثوريةالحربأنهتالتي

للرعاياالحربقبلعليهمالمترتبةالديونالأمريكيون

ممتلكاتخسائردفعأيضارفضواكما،البريطانيين

وفي.الحربأثناءبريطانيامعتعاطفواالذينالأمريكيين

العسكريةالنقاطتسليمالإنجليزرفضالاخر،الجانب

الهامةفئأسواقهمورفضواالعظمىالبحيراتمنالقريبة

الأمريكية.للسفنالغربيةالهندجزرفى

إلىوبريطانياالمتحدةالولاياتبينالعلاقاتوصلت

علىالحربفرنساأعلنتأنبعدتقريباالقطيعةمرحلة

المستعمراتبريطانياوحاصرت.أم397عامبريطانيا

سفينة003حواليوأسرتالغربيةالهندجزرفيالفرنسية

بريطانيابينالحربأجواءتهيئةإلىأدىمماأمريكية

.المتحدةوالولايات

جايواشنطهنجورجالأمريكيالرئيسأرسلوأخيرا

هـثلوو!.للنزاعسلمىحلحولللتفاوضلندنإلى

وقدام،497نوفمبر91فىجاياتفاقيةوأمريكابريطانيا

تستطعلمولكنهاالخلافنقاطأغلبالاتفاقيةتلكحلت

الأمريكيةالعسفنعلىهيمنتهابسطمنبريطانيامنع

هذهمنالانتقامأمريكاعلىحظرتأنهاكما،المحايدة

فيالاتفاقيةعلىواشنطنجورجصدق.البريطانيةالهيمنة

.أم597عامأغسطس

الكرةبأنالقائلةالفكرةبهيقصدمصطلحالمجاب

واليابسةالهواءفيالحياةظروفينظمحىكائنالأرضية

يفسرأنهبمعنىالعلماء،نظرفىافتراضوالجاياوالماء.

تسميةوتعود.الأرضعلىالحياةعنالعلماءملاحظات

الإغرلمجية.الأساطيرفيالأرضإلاهةجايا،إلىالمصطلح

تغيرالحيةالكائناتأنبعيدعهدمنذالعلماءلاحظ

أكسيدثانيتأخذ،المثالسبيلعلى،فالنباتات.البيئة

الجماياافتراضولكن.الأكسجينوتعطىالجومنالكربون

نفسهاالحياةأنعلىينصحيث،ذلكمنأبعدإلىيذهب

وحعسب.للحياةصالحةالبيئةعلىالحفاظعلىتعمل

أصغرمنابتداء-الحيةالكائناتكلتتفاعل،الافتراض

الظروفلإيجاد-والحيواناتالنباتاتبأكبروانتهاءالخلايا

تحتاجها.التيالبيئية

ماالجاياافتراضعملتوضحثيفيةالتىالأمثلةومن

الماءت!كلفالاشجار.المطيرةالمداريةالغاباتفىيحدث

ازديادإلىذلكويؤدي،النتحتسمىبعمليةأوراقهاعبر

حدوثمعدلازديادوبالتاليالجو،فىاشطوبةكمية

البيئةعلىالمحافظةتتملذلكونتيجة.الممطرةالرياح

توفرحيث،بطريقتينالمداريةالغاباتلحياةالضرورية

السحبتحجببينماالأشجار،اأضمواللازمةالمياهالأمطار

درجةازديادتمنعوبذلك،الغابةعنالشمسالممطرة

.الحرارة

وبيولوجىكيميائيوهو،لوفلوكجيمسطرح

عامفيمرةلأولالجاياافتراض،بريطانىومخترع

الافتراضتدقيقعلىيعملظلالحينذلكومنذ.أم689

لينالأمريكىالدقيقةالأحياءعالممعبالاشتراك

والجدلالشكمنموجةالنظريةأثارتوقد.مارجوليس

النظريةجوانببعضبعضهموصفحيثالعلماء،بين

آخرينباحثينولكن.الأصالةعدمأوالعلميةبعدم

عنفهمنايزيدقدالجاياحولالأبحاثإجراءأنيعتقدون

حرارةدرجةازديادمثلالخطيرةالبيئيةالمشاكلبعض

الجماعي.الانقراضوعملياتالمحمىالبيتبتأثيرالأرض

الحزبسكرتير.(-م191)3رددواإ،يركب

قامت.ام089إلىام079منالبولنديالشيوعى

منلمحاعفائهالبولنديالشيوعىللحزبالمركزيةاللجنة

البولنديينآلافتظاهرإثرام089عامفىمنصبه

الاقتصاديةبالإصلاحاتمطالبنالعملعنوإضرابهم

الحزبمنجايركطردام،819عاموفى.والسياسية

بولندا.:انظر.اصشيوعىا

انضم.كاتايسمنبالقرببورابكا،فيجايركولد

عامبلجيكاإلىذهب.ام319عامفىالشيوعىللحزب

الشيوعيالحزبلتنط!اتزعيماوأصبحأم379

ونالام،489عامفىبولنداإلىعاد.هناكالبولندي
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المركزيةللجنةانتخابهتم.المناجمهندسةفيجامعيةدرجة

السياسى-وللمكتبام549عامالشيوعىللحزب

ما569عاممنذ.ام569عام-للحزبالحاكمالجهاز

سيليسيا.منطقةفيللحزبسكرتيراكانام079وحتى

قادمكتشفمإ.9871-1)835إرستفي،ب

أسترالياوغربيوسطبراريفياستكشافيةرحلاتأربع

الأستراليين.المكتشفينكبارآخريسمى.المعروفةغير

إلىوالداههاجربإنجلترا.،بريستولفيجايلزولد

قاد.ام085عامجايلزبهمالحقحيثأسترالياجنوب

المستكشفنظمهااستكشافيةحملةام872عامجايلز

استكشافبعدمولر.فونالبارونالألمانبمالنباتوعالم

أربعقادجايلز،سماهاالتياماديوس،بحيرةحولالمنطقة

عشر،التاشعالقرنسبعينياتخلالاستكشافيةحملات

بيرثمنغرئاحملةوقادأستراليا،وسطاستكشفحيث

غيررفيقاهوكان.أم876عامأسترالياجنوبإلىعادثم

.العودةإلىجايلزاضطرلذلك،المواصلةفيراغبين

غربساحلإلىطريقاكتشافعلىجايلزحرص

لرحلاتهالرئيسيالغرضهوهذاوكانأستراليا.

رحلةبدعممولرفونالبارونوقام.اللاحقةالاستكشافية

جنوبيماكومبا،منجايلزانطلق.ام873عامأخرى

قلتوعندما.الحصانمستخدماأغسطسشهرفيأستراليا

للكشفجيبسونوألفريدجايلزانطلقلديهماالمياهكمية

فأعاره،جيبسونحصانمات.زملائهمعنمتقدمين

المعسكر.مركزإلىالعودةعلىإياهحاثاحصانهجايلز

منأيامثمانيةبعدووصلعائداقدميهعلىجايلزوسار

جايلزوسمىأثر.علىلجيبسونيعثرولم.والحرمانالعوز

.جيبسونصحراءباسمالمقفرةالبراري

بتزويدإلدرتوماسالسيرالأسترالىالمراعيخبيرقام

الغربإلىللسفرالثانيةلمحاولته،والأموالبالجمالجايلز

جايلزغادر.الهنديالمحيطإلىالبريالتلغرافمنطقةمن

عاممايوشهرمنالسادسفيأسترالياجنوبيبلتانا،

خلالواجتازجملأ.42معهاصطحب.ام875

سهلعبرمعظمها،كم4).00منأكثرأشهرخمسة

إحدىفىمياهأيعلىيعثرولم،المياهعديمآربرنل

جايلزسماهاوقد،كم052لمسافةتمتدالتيالصحارى

بكرةعنبيرثمدينةخرجت.العظمىفكتورياصحراء

بانتصارمرحبةام875نوفمبرشمهرمنالعاشرفيأبيها

المكتشفين.

العودةبرحلةيقومأنقبلشهرينلمدةجايلزاستراح

.الأرضعلىجحيمبوصفهاوالتيجيبسونصحراءعبر

فىأسترالياجنوبي،بيكتلغرافمحطةإلىالرحلةوصلت

منالغريالنصفاجتيازمكملةام876أغسطس23

بأسترالياالمعرفةمنمزيداجايلزأضافوبهذاأستراليا.

الداخلية.

عليأبو.م(8619-05هـ،03-323)5الجبائي

بنحمرانبنخالدبنسلامبنعبدالوهاببنمحمد

المعتزلةأئمةمن.عنهاللهرضيعفانبنعثمانمولىأبان

إلىنسبةبالجبائيولقبعصرهفيالكلامعلماءورئيس

منطرففيوهي،خوزستانأعمالمنكورةأوبلدجبا

والأهواز.البصرة

وهوالكلاممسائلفيوخاضالمبكربالنبوغلهشهد

منغيرهولقي.الشحاميعقوبأباشيخهكان،غلام

أبيأصحابمنهذايعقوبوأبو.زمانهمتكلمي

الردفىكتبوله،المعتزلةرئاسةانتهتوإليه،الهذيل

كلالجبائيأخذوعنهالقرآنتفسيروفيالخالفين،على

.المصادر

لهوذكر،للقرانتفسيرلهذكرجدا.الإنتاجغزيركان

اللطيفكتابوأملى.النجومأهلعلىالردفىكتاب

الكتابلهنقضأنهالأشعريوذكر.تلاميذهبعضعلى

علماءورئيسالمعتزلةأئمةمنوكانبالأصولالمعروف

وله.الجبائيةالطائفةنسبتوإليه.عصرهفيالكلام

معمناظرةلهوكانت.المذهبفيبهاانفردواراءمقالات

قراها.إحدىفيودفنبالبصرةاشتهر.الأشعري

منتمتدجبالسلسلةوهوأجأ،جبلويقالأ!جا!جيال

كما..يقارببماالشرقىالشمالإلىالغربيالجنوب

طيءجبليأحدوهوعرضا.كم3وه25وبينطولأ

الجبلهذاوتتخلل(.وسلمى)أجانجدفيالمشهورين

والعيونالصغيرةالقرىبعضوداخلهاكثيرةشمعاب

إلىبعضهاارتفاعيصسلشمامخةقمموله،والنخيل

الحاضرالوقتفيلهالمجاورةالمدنوأهممترا.0135

العربيةالمملكةفيحائلمنطقةقاعدةحائلمدينة

المملكة:شمالكتابهفيالجاسرحمدوقال.السعودية

علىأجااسمإطلاقسببفيخبراالمتقدمون"وأورد

روىبمبقربهمواضععلىأخرىوأسماءالجبلهذا

عنالكلبيمحمدبنهشامإلىبسندهالمناسكصاحب

منحيبنحامبنتسلمىأنطئجبلاسمي:قالأبيه

وكان،عمليقبنيمنعبدالحيبنأجاعلقهاعمليق

بهافهربالعوجاءلهايقالحاضنةبينهماالرسول

عاد،منقوموبالجبلينطىءجبلموضعإلىوبحاضنتها

وفائدوفدكوالمضلالغميملهميقالأخوةلسلمىوكان

الجبل،بموضعفلحقوهماطلبهمافىفخرجوا،والحدثان



البيضاءالجبال018

الجبلعلىفوضعوهاعينيهاوانتزعواسلمىفأخذوا

منأولأجاوكانالآخر.الجبلعلىفوضعأجاوكتف

جبلعلىفوضعتورجلاهاألعوجايدوقطعت،كتف

ذلك،منيعجبالعربمنمرمنكلفكانآخر،

منسمىمنأولفهى،سلمىأشعارهافىالعربفقالت

أبدا.قومناإلىنرجعلاواللهإخوتها:فقالسلمىالعرب

إلىالمضلوأقبلفنزلها،الحجازناحيةإلىالغميمفمضى

ولحق،ماتحتىبهوأقامبئرابهواستنبطالقاعموضع

الذيبالجبلفائدولحقبه،فسمىفدكبموضعفدك

حرةبموضعالحدثانولحقمكة،بطريقفائدسمى

بينطىءمنازلوهىبهمالمواضعهذهفسميتالحدثان

ويسارهالطريقجنبحيالمنفزارةنازلتهموربماالجبلين

حقيقةعنالبح!فىويكفيطيء.جبلىمنقبماإلى

بتأليفيكتفلمالذيالكلبىابنعنأنهالخبرهذا

أنسابعنكتاباآلفحتىالعربأنسابعنالمؤلفات

".طريففهوحالكلوعلىمنه،نموذجهذاالبلدان

منهاكثيرةأشعارافيها!اوقاأجاالشعراءتناولوقد

القيس:أمرئقول

جارهاالعامتسلمأنأجأأبت

مقاتلمنلهافلينهضشاءفمن

:النعمانكتيبةيصفلبيدوقال

بصليلهاواهتدتللشاحأوت

ناكلفيهنلشخضركتائب

كأنهاأوبدتإذسلمىكأركان

مواسلفيهلاحإذأجأذرى

:العجاجوقال

أجاأوبسلمىليلىتصرفإن

ويأججاخسأذيأوباللوىأو

نيالأبلاشجبالسلسلةمنجزءالييضاءالجبال

ماينمنالغربيالجنوبيالاتجاهفيتمتد،الشماليةأمريكا

أخذتوقد.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتنيوهامبشايرنحو

قممهاعلىالظاهرالبياضبسبباسمهاالبيضاءالجبال

الربيعفىللنظرملفتاالبياضويكونالثب!يغطيهاعندما

منها.الدنياالأجزاءالثلجيغطىلاعندماوالخريف

ويعيش2.كم05902حوالىالبيضاءالجبالتغطي

الوعرةتضاريسهابسب!،المنطقةفيالناسمنقليل

منعدداوتضم،الجيدةالزراعيةللأراضىوافتقارها

نيوهامبشاير،فىالرئيسيةالسلسلةأما.الجبليةالسلاسل

أسماءالسلسلةتلكفيالكبيرةالجبالوتحمل،الأهمفهي

واشنطنجبلفمثلا،الأوائلالمتحدةالولاياترؤساء

البيضاء،الجبالفيقمةأعلىفىيوهامبشا.،واشنطنجبلمرعد

الرياحواتجاهاتالحرارةلدرجاتاليوميةالسحلاتالحرصدويحفط

.الجبالفىالإشعاعىالعبارودرحه

ثمانوهناكنيوهامبشايرفىقمةأعلىهوام1792

.أم،091علىارتفاعهايزيدأخرىقمةوستون

الجبليةالممراتتسمىالتىالضيقةالأوديةتقطع

كروفورد،كارتروديان:هىشهرةوأكثرهاالبيضاء،الجبال

عجوزويعتبر،وبنكهاموكنسمانوفرانكونياوديكسفيل

جبلمعالمأحدالكبير،الحجريالوجهأوالشهير،الجبال

الرياحنحتتوقد،الجبليفرانكونياممرفىبروفايل

تلكع!رجلوجهمنلجانبشبيهاشمكلاوالأمطار

قصتهفيالجانبهذاناثانيلهووثورنوصور،الصخرة

الكبير.الصخريالوجه

الجبالأجزاءمنالكثيرضمتام،119عامومنذ

علىالولايةغاباتولمماعدت،قوميةمحميةفىالبيضاء

كروفوردأسعستحيث،الجبليةالممراتمناثنينحماية

.ام259فىفرانكونياثمام،119فى

،الجذريالتغيربحدةفمعروفواشنطنجبلأما

واشنطنجبلمرصدويحتفظ،طقسهظروففىالسريع

ودرجةالرياحوسرعةالحرارةلدرجةاليوميةبالسجلات

،ام349أبريل21وفي.الجبالفىالإشعاعيالغبار

أعلىوهيالحساعةفيكم372بسرعةرياحاالمرصدسجل

عامومنذالأرضسطحعلىتسجيلهاتمرياحسرعة

السحبتشبعلاختبارموقعاواشنطنجبلأصبحأم559

الصناعية.الأمطارلإنتاج
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.جبال،الكبرىسموكيأنظر:.الدخائيةالجبال

الغربإدىكم65مسافةعلىترتفعالزرقاءالجبال

عليهاأطلقبخستراليا.ويلز،ساوثنيوفىسيدنيمن

مغطاةالعادةفيتبدولأنها،الاسمهذاالأوائلالمستوطنون

منالضبابهذاوينتج.الزرقةإلىلونهيميلبضباب

الجو.فيالمنتشرةالأوكالبتوسزيتمنالصغيرةالقطرات

الأولى،الاستيطانأيامفيالزرقاء،الجبالشكلت

عنعبورهاالمستكشفونحاول.التوسعوجهفيعائقا

فينجحواوأخيرا.ذلكفىفشلواولكنهمالاوديةطريق

.الجبالقممبتتبعام813عامعبورها

منوتحدها2،كما،042حواليالزرقاءالجبالتغص

وترتفعباتهيرستسهولالغربومنإيموسهولالشرق

ناحيةمنالبحرسطحمستوىفوقأم)001علوإلى

.الأوكالبتوسأشحجارمنحدراتهامعظموتغص.الغرب

تكونجبالسلسلةالأمريكيةالساحليةالجبال

منتقربلمسافةالشماليةلأمريكاالغربيالساحل

بألاسكا،كودياك-صيزةمنالسلاسلوتمتد.كم020.4

منطقةوتتألف.كاليفورنياجنوبحتىبكندامرورا

جبليةسلسلةعشرةاثنتيمنالساحليةالجبالسلاسل

وكيناي،،كودياكسلاسلألاسكاتضم.منفصلة

وهيالإسكندر،وأرخبيل،إلياسوسانت،وتشوفاتشي

أما.المياهفيغارقةجبالقممشكلفيالجزرمنمجموعة

فيفتقعفانكوفر،جبالوسلسلة،تشارلوتكوينجزر

واشنطن،فيالأوليمبيةالجبالوتقع.البريطانيةكولومبيا

والثشطنجنوبمنأوريجونساحلجبالسلسلةوتمتد

أوريجونجنوبيكلاماثجبالوتقع.أوريجونوسطإلى

كاليفورنياساحل%صالسلسلةوتقعكاليفورنيا،وشمال

أنجلوسلوسجبالسلاسلوتقومكاليفورنيا،وسطفى

كاليفورنيا.جنوبساحلعبر

كبيرةومضايقخلجانفيالشماليالساحلويغرق

والساحلساوند.بوجيتإلىشيليكوفمضيقمن

مواني.غدةإلالايقطعهومنتظممرتفعالجنوبي

الأوليمبية،،الأمريكيةالمتحدةالولاياتأيضا:انظر

.الجبال

وسط-حائلمدينةعنتبعدجبالسدسدةسلمى!جيال

الشمالمنوتمتد،كم06بنحو-السعوديةالعربيةالمملكة

نحوبعرضكم06مسافةالغربىالجنوبنحوالشرقي

البحر.سطحعنام002تبلغفيهاقمةوأعلىأكم،3

سلاسلمن(وسلمى)أجاالمشهورينطئجبليأحدوهي

نجد.فيالمشهورةالجبال

أجا.مقالةفيذكرهاجاءقصةالاسمبهذاولتسميتها

أجا.جبال:انظر

ألسنةعلىالعربيالشعرفيالجبلهذاذكرترددوقد

الأعوروهو،شريكبنالنعمانيهجوجريرقالالشعراء.

النبهاني:

وعوروهنسلمىمنتطالعقصائدامنينبهانبنيتبلغ

وفجوردقةسلمىبأوساطثلةأربابنبهانمنحلإذا

:الأبرصبنعبيدوقال

وتنكبوالناسلمىمننفراءأوعبواجديلةبنيأننبئت

:مطرايصفالعجلىالنجمأبووقال

القرارإلىسلمىمنوحطأنهارإلىأنهارافشق

حف!ارإلىالصخروصوبالغاروغيرالغارأجاومن

سفارمنالهامذوات!!خر

إلىالشمالمنممتدةطويلةجبالسلسلةطويق!جيال

المملكةفينجدوسطكيلومترألفتقارببمسافةالجنوب

معجمفىخميسبنعبداللهعنهايقول.السعوديةالعربية

الثويراترمالمن(طويقجبال)أيتبدأإنهااليمامة

وتنتهيكم،025يقارببماالرياضمدينةشمالبالزلفي

فيالدواسرواديمنبالقربالخاليالربعفيجنوبا

007يقارببعدعلىالرياضمدينةمنالغربيالجنوب

علىوتمتدوجنوبا.شمالأالرمالتبتلعهمافطرفاها.كم

وتسيل،والقرىالمدنمنوكثيروالزروعالنخيلجانبيها

عمرانآثارفيهاوتوجد،الكبيرةالأوديةعشراتمنها

قديمة.وحضارات

الشاعرفيهاقالالتياليمامطجبالأيضاوتسمى

:كلثومبنعمروالجاهلى

واشمخرتاليمامةفأعرضت

مصلتينابأيديكأسياف

الشاعر:قولذلكفىوورد،العارضأيضاتسمىكما

أنشدتهبماشغفيمنوأكاد

والعارضاتهامةإليكأطوي

حفظهالذيطويقالمعروفالاسمإلىإضانةوذلك

:يقولالذيالبيتفىالشعر

بسرهباحطويققلبأنولو

مجلجلاعنهشفهومايعدلم

(.والتاريخيةالدينية)المعالمالمكرمةمكة:انظر.!لب

أجلمنمبالغبتحصيليقومنظامافافب!جيايئ

فيالحكوماتونشاطاتها.الحكوميةالخدماتتمويل

الولايةأوالبلديةمستوىعليأوالمحليةمستوياتهامختلف

نأوالمؤسساتالاشخاصمنتطلبالقوميالمستوىأو
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الضرائبإيراداتالحكوماتوتستخدم.الضرائبتدفع

الصحيةوالبرامجالحرائقومكافحةالشرطةتكلفةلتدفع

أخرىعامةوخدماتالوطنىوالدفاعوالطرقوالمدارس

وثروأتمداخيلعلىالمباشرةالضرائبتفرض.كثيرة

علىفتفرضالمباشرةغيرالضرائبأما.والشركاتالأفراد

.والشركاتالأفرادينفقهاالتىالمبالغ

العامالمستوىأما،الحكومةقدمقديمةوالضرائب

دورباختلافالسنواتعبراختلففقدللضرائب

منحكوماتعدةوسعتالحديثةالعصورفي.الحكومة

وتحملتصناعياالمتقدمةالدولفيخاصةأدوارها

احتياجاتهافإنلذلكونتيجة،جديدةمسؤوليات

بامشمرارأضاسااحتجوقد.زادتقدالضريبيةللإيرادات

الأوضاعتلكمثلوفي.الضرائبزيادةعلىالسنواتعبر

علىبالخدماتالاحتفاظيفضلونالضرائبدافعيفإن

الناخبونأسقطوقد.تخفيضهاأوالحاليةمستوياتها

الولايةمستوىعلىالضرائببزيادةعديدةاقتراحات

المحلية.والحكومات

الضرائبأنواع

وأهم.مختلفةأنواعذاتضرأئبالحكوماتتجبى

وضرائب،الممتلكاتضرائبتشملالأنواعهذه

.المعاملاتعلىوالفرائب،الدخل

والحوانيتالمنازلقيمةعلىتجبى.الممتلكاتضرائب

أصبحتوقد.التجاريةالأعمالومعداتوالمزارعوالمصانع

يومنافيأما.القديمةالعصورمنذمهمةالممتلكاتضريبة

المحلية.الحكوماتمنلكثيرإيرادمصدرأهمفإنهاهذا،

البلادبعضفيتعرفالممتل!صاتعلىالضرائبوأصبحت

فبرائبوتسمى.محليةعوائدأومحليةضرائببأنها

يتوقعالذينالأشخاصعلىمباشرةتفرضلأنهامباشرة

.الممتلكاتضريبةانظر:دفعها.منهم

مختلفمنالدخلعلىتجبى.الدخلضرائب

والفوائدالأسهموأرباحوالرواتبالأجورمثل،مصادره

ضرائبمننوعانويوجد.الشركاتوأرباحوالإيجارات

علىوالضرائحبالأفراد،دخولعلىالضرائبوهماالدخل

الأفرأد،دخولعلىالضرائبوتطبق.الشركاتأرباح

أيضا.والأسر،الشخمىالدخلضريبةأيضاتسمىوالتي

وأالشركاتأرباحعلىفتحصلالشركاتضرائبأما

التركاتعلىأيضاالدخلضرائبليتفرض.المؤسسات

كذلكويمكن.مباشرةضرائبعامبشكلوتعد،والوقف

وذلكمنقولةضرائببأنهاالشركاتضرائبتوصفأن

إلىالضريبةتكلفةأوعبءتنقلأنتستطيعالشركاتلأن

الأسعار.برفعوذلكالمستهلكين

الدخل.علىضرائبالعالمدولمعظمتفرض

منالدخلضرائبالأفمخاصمعظمحالةفيوتخصما

بتحويليقومونالذين،العملأرباببوساطةالياكسبهم

الضرائب.مكتبإلىذلك

عنمنفصلةضريبةهى.المالرأسعلىالعائدضرلمة

وأبيعمنالمتحصلةالأرباحعلىتفرضالدخلضريبة

خسرتوءاذا.أخرىأصولأوأسهمأوعقاراتتبادل

الخاضعةالكليةالأرباحمنخصمهافيمكن،المبيعاتبعض

وأأرباحبعضوتعامل.المالرأسمكاسبلضريبة

ضريبةعليهاوتفرضعاديدخلكأنهاالمالرأسمكاسب

.المالرأسعلىالعائدضرلمةانظر:الدخل

السلععلىتفرض.المعاملاتعلىالفرائب

أنواعثلاثةوهناك.الخاصةالامتيازاتوعلىوالخدمات

العامة،المبيعاتضرائبوهى،الضريبةلهذهرئيسية

الجمركية.والتعريفات،الإنتاجورسوم

علىواحدةنسبةالعامةالمبيعاتضرائبوتفرض

والولاياتوكندافأستراليا،السلعمنمتعددةأنواعمبيعات

ضرلمةأما.المبيعاتعلىضرائبتفرضالأمريكيةالمتحدة

فرنسافىتفرضمبيعاتضريبةفهىالمفافةالقيمة

فيالزيادةعلىتطقوهى.أخرىأوروبيةوبلدانوبريطانيا

والتوزيع.التصنيعمراحلمنمرحلةكلفىالمنتجقيمة

المضافة.القيمةفريبة،المبيعاتضرد!ةانظر:

وعلىمحددةمنتجاتعلىفتفرضالإنتاجرسوموأما

مثلسلعمبيعاتعلىالضرائبوتشمل،معينةأصتيازات

ضرائبومن.الكحوليةوالمشروباتوالتبغالنفط

حقوضردمة،الترخيصضرد!ةالأخرىالاستهلاك

الترخيصضريبةتفرض.الاستغلالوضرد!ةالامتياز،

بيعمثلمعينةنشاطاتفيبالمشاركةالسماحمقابل

وأالزواجأوسيارةاستخدامأوالكحوليةالمشروبات

علىالحصولمقابلتفرضالامتيازحقوضريبةالصيد.

الاستغلالضريبةأما.معينةتجاريةأعمالممارسةحق

مثلالطبيعيةالمواردوتصنيعاستغلالعلىفتفرض

،الإنتاجرسومانظر:.النفطأوالطبيعيالغازأوالأخشاب

الإعفاء.

وقد،المستوردةالبضائعضرأئبالجمركيةوالتعريفة

منصناعاتهالحمايةالجمركيةالتعريفةالأقطارتستخدم

الحمايةهذهمثلتوفرالجمركيةالتعريفة.الأجنبيةالمنافسة

أسعارتجعلوبالتالي،المستوردةالسلعأسعاررفعطريقعن

محليا.المنتجةالسلعمنارتفاعاأكثرالمستوردةالسلعهذه

الجمركية.التعريفة؟الجماركانظر:

مثلالبلادمنكثيرفىتجبىضرائب.الدمغةرسوم

المعاملاتبعضعلىالمتحدةوالمملكةونيوزيلنداأستراليا
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الملكيةنقلعلىأساساالضرائبهذهوتفرض.الكبيرة

الدمغة.رسمانظر:.المصرفيةوالودائعوالأسهم

النفطعلىوالضرائبالعامةالمبيعاتضرائبوتسمى

ضعلىتفرلأنهامباشرةغيرضرائبالأخرىوالمنتجات

المنتجونويدفع،الشخصمنبدلأمعينةميزةأوخدمة

الضرائب،هذهالتجاريةالأعمالوأصحابالصناعيون

زبائنهم.يدفعهاالتيالأسعارإلىتكلفتهايضيفونولكنهم

الضرائبمننوع،الشركاتضرائبمثلالضرائبفهذه

المنقولة.

التركاتضرائبتشمل.الأخرىالضرائب

ضريبةتفرض.الهباتوضرائبالميراثوضرائب

أما.الورثةيتسلمهاأنقبلالممتلكاتقيمةعلىالتركات

نأبعدالممتلكاتقيمةعلىتفرضفإنهاالميراثضريبة

قيمةعلىتفرضالهباتوضريبة.الورثةعليهايحصل

هووشحمليهبهاالذيالشخصحياةخلالالممتلكات

المملكةفيفتفرضالميراثضريبةوأما.الضريبةدفع

.هباتضريبةتفرضالأخيرةوهذهوأيرلندا،المتحدة

البالغينعلىتفرضمحليةضريبةهي.المجتمعرسوم

منهاويعفىالمحليةللحكوماتتجبىالمتحدةالمملكةفي

عقلى.تخلفلديهمالذينمثلالأشخاصبعض

علىالضريبةيدفعوندارمنأكثرلديهمالذينوالأشخاص

فيادخلتالتيالمجتبمرسوموتسمىمنها.واحدةكل

إنجلترافيأم،099عاموفيأسكتلندافيام989عام

ضريبةانظر:االرؤوس.ضريبةالأحيانبعضفيوويلز،

.لرؤوسا

وتونسونيوزيلنداأستراليافىتفرض.المغادرةضريبة

،الخارجإلىالمسافرينالأشخاصعلىوغيرهاوالأردن

القوميةوالحكومةأسراليافيالفيدراليةالحكومةوتفرضها

نيوزيلندا.فيالمركزيةأو

الضرائبفرضمبادئ

منعددايستوفيأنالجيدالضريبيالنظامعلىيتعين

الإنتاجية،يشملالمبادئهذهأهم.الضريبيةالمبادئ

والمرونة.،والعدالة

يوفرأنهوالضرائبلنظامالرئيسىالهدف.الإنتاجية

يوفرفعندما.النفقاتلدفعالحكومةتحتاجهالذيالإيراد

مبدأيستوفيبذلكفإنهالإيراد،هذامثلالضريبيالنظام

الذيالإيرادتوفيرفيالضرسيالنظامفشلوإذا.الإنتاجية

لتغطيةالاقتراضإلىتلجأقدفإنها،الحكومةتحتاجه

بالعجز.التمويلالإجراءهذامثلويسمىنفقاتها.

النظامأنعدىالناسمعظميتفق.الضرليةالعدالة

ويشير.بالضريبةللمكلفينعادلأيكونأنيجبالضريبي

وتعنى.ورأسيةأفقيةالعدالةمننوعينإلىالاقتصاديون

علىيتحصلونالذينبالضريبةالمكلفينأنالأفقيةالعدالة

العدالةوتعني.الضريبةفئاتنفسيدفعونمتساويةدخول

ضرائبيدفعواأنيجبثراءالأكثرالأشخاصأنالرأسية

علىالمقدرةبمبدأأحياناالمبدأهذاويسمىالفقراء.منأكثر

الدفع.

تنازلية.أوتراجعيةضريبةهىالعادلةغيروالضريبة

المجتمعرسومهيالتنازليةأوالتراجعيةالضريبةلهذهومثال

علىنسبياأكثرعبئاتضعإنهاإذ،المتحدةالمملكةفي

تحاولماكثيراوالحكومات.المنخفضةالدخولأصحاب

تصاعدية.ضرائبفرضطريقعنالضريبيةالعدالةتحقيق

وأفئتهاتعتمدالتيالضريبةهيالتصاعديةوالضريبة

المعدلأوفالفئة.عليهتفرضالذيالمبلغعلىمعدلها

نأنجدالعالمأقطارمعظموفى،المبلغازديادمعيتصاعد

وأفئاتتطبقلأنهاتصاعديةالشخصيالدخلضريبة

الخاضعةالكبرىالدخولعلىأعلىضريبيةمعدلات

.الصغرىالدخولعلىمنهاللضريبة

لمواجهةمرنماالضريبىالنظاميكونأنيجب.المرونة

ضريبينظاموتحتللحكومةالمتغيرةالماليةالاحتياجات

الاقتصادالمشقرارعلىتساعدالضرائبلأنذلك،مرن

فتراتخلالالضرائبتزداد،المثالسبيلفعلى.القومي

التضخممنالحدعلىتساعدوبالتالي،الاقتصاديالنمو

المتزايدةالضرائبتقللإذالاسعار،فيالسريعةالزيادةأي

يرفعالإنفاقلأنلإنفاقها،المستهلكينلدىالأموالمن

الكسادفترةخلالالضرائبتتناقصوكذلكالأسعار.

يتركالإجراءهذامثلإنإذبممنعهعلىلتساعدالاقتصادي

علىيساعدوبذلكلإنفاقهاالمستهلكينلدىأكبرمبالغ

.الاقتصاديالانتعاش

نأعلىالناسيحفق.الأخرىالضرائبمبادئ

يجبكما،الدفعوسهلةملائمةتكونأنيجبالضرائب

إلىإضافة.الحكومةعلىالتكلفةقليلتحصيلهايكونأن

متىمسبقايعرفواأنيجببالضريبةالمكلفينفإن،ذلك

كافيةمبالغادخارمنيتمكنواحتىالضريبةدفعيستحق

دفعها.لتغطية

تحققأنيجبالضرائبأنالاقتصاديينبعضيعتقد

الضريبيةالقوانينفإنالمبدأ،لهذاوطبقاالحياد،مبدأكذلك

يتخدهاالتيالاقتصاديةالقراراتعلىتؤثرألايجب

استثماراوادخارأوإنفاقكيفيةمثل،بالضريبةالمكلفون

أنالاخربعضهميعتقدأخرىجهةمنولكن.أموالهم

لتحقيقالحيادمبدأشحدىأنيجبالضريبيالنظام

يزالولا.الاقتصاديالنمواستقرارأوالضريبيةالعدالة

النظامأنيعتقدونالآخرينالاقتصاديينبعضهناك
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،الثروةتوزيعإعادةفىفعالأدورايؤديأنيجبالضريبى

،متصاعدةبمعدلاتالأثرياءمنالضرائبتحصيلويؤيدون

للفقراء.تقدمخدماتلتمويلالمتحصلالإيرادواستخدام

ئاريخيةنبذة

شيوعاالضرائبأشكالأكثرالجمركيةالتعريفةكانت

علىتفرضكانتالمؤقتةالضرائبولكن،القديمالعالمفى

فرضفقدبمالحروبأوقاتفىأحياناالممتلكاتأوالناس

وفيبالإتاوة،عرفتمواطنكلعلىضريبةالرومان

وضمريبةميراثوضريبةمبيعاتضريبةفرضواأخرىأوقات

عرفواالذينالخاصالقطاعمنالضرائبجباةكان.أملاك

لصالحالضرائبيجمعونالضرائبمزارعيباسم

عائداتها.مننصيبعلىويحصلون،الرومان

مطلعفيفرضتللكنيسةضرائبفهىالعشورأما

ذإ،التوراةفىالأوامربعضعلىوقامت،النصرانيالعصر

للكنيسة.دخلهمعشرأيالعشوردفعالناسمنيطلبكان

وقد،حيواناتهمأومحصولاتهمعشريدفعونكانواماوغالبا

.الحبوبتلكلحفظالقرىفيالعشورمخازنبنيت

الأسواقفيوالضرأئبالجمركيةالتعريفةواستمرت

المدنمنالعديدبدأبينماأوروبا،فيالوسطىالعصورخلال

ضريبةوكذاك،والمبانىالاراضسعلىالضرائبيجبى

يفرضالأوروبيةالمدربعضوصار.مواطنكلعلىرؤوس

تقديرعليهميستوجبكانالذينالأثرياءعلىضريبة

ومنذ.المدينةمجلسأماميقسمونوهمبأنفسهمدخولهم

السلععلىتفرضالضرائبكانت،الوسطىالعصور

يدفعأنيمكنهشراءهايستطعمنأنأساسعلىبمالكمالية

السلعتلكأمثلةومن.لتميزهللحكومةذلكفوقضريبة

فرضتفقدالشعر.ومساحيقوالمدافئالشبابيكالكمالية

و2916عامىبينبريطانيافيالشبابيكعلىالضرائب

أماأكثر.أوشبابيكسبعةبهاالتيالمنازلعلىام851

بينماأم968و1662عاميبينفرضتفقدالمدفأةضريبة

فىالشعرمسحوقضريبةوفرضتالفقراء.منهاأعفى

.أم986و5917عاممطبينبريطانيا

الثوراتقيامفىالعادلةغيرالضرائبفرضأسهموقد

فيفرضتالتىالسفنفضريبة.المدنيةوالاضطرابات

عامالأولتشارلزالملكوسعها،البحريةالموانئعلىالأصل

هذافكانبريطانيافيالداخليةالمدنلتشملام635

-ا)642الأهليةالحربفىمساهماعنصراالتغيير

الأمريكيةالمستعمراتاعترضتجهتهاومنأم(.651

رسمضريبةقانونظلفيبريطانياإلىالضرائبدفععلى

ضرائبلاشعارالمحتجونوتبنى.أم765لعامالدمغة

أما.أم766عامفىالقانونإلغاءمنوتمكنوا،تمثيلبدون

قادتالفقراءعلىالثقيلةالضريبيةالأعباءفإنفرنسا،فى

.ام978عامالفرنسيةالثورةإلى

زيادةأوجديدةضرائبإلىالحروبأدتولقد

فىفرضتدخلضريبةأولوكانت.القديمةالضرائب

وفرضت.ام997عامنابليونضدالحربلتمويلبريطانيا

الحربخلالالدخلعلىضريبةالمتحدةالولاياتحكومة

العالميةالحربوخلالام(.865-1861)الأهلية

الثانيةالعالميةوالحربأم(819-191)4الأولى

-0591)الكوريةوالحربم(1-4591)939

الأرباحعلىضريبةالمتحدةالولاياتفرضتأم(،539

العامة.الدخلضريبةإلىإضافةالعالية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المبيعاتضريبةالإشاحرسومالإعماء

الممتلكاتضريبةالرؤوسصريبةالحمركيةالتعريفة

الطريقالمالرأسعلىأحائداصريةالجمارك

الطالغقانودالمضافةالقيمةضريمةالدمغةرسم

فيحكمواحكاممجموعةجبتاأسرة.أسرة!جيدا،

وتعتبر.م005إلى032عامحوالىمنأ!نداجنوب

والنحتالأدببلغفقدللهند،الذهبىالعصرالجبتيةالفترة

فيتبلغهلمشأنا،الفترةهذهفىالأخرىالفمونوبعض

قط.ذلكبعدالهند

منأسرةفيالسلالةبدأتوسقوطها.السلالةظهور

وهىماجادها،علىسيطرواالذينالأغنياءالأرضملاك

)عاصمةلبتراباتاوأصبحت.الجانجواديفيصغيرةمملكة

أل!س!وقد.الجبتيةلل!ملكةعاصمةماجادها(

إلى032عامحوالىمنقادالذي،الأولتشاندراجوبتا

منإضافيةأراضعلىوسيطرجبتاسلالةحكمم033

الذيسامودراجوبتا،سيطروكذلك.الزيجاتخلال

وخلفهم،375إلىم033عامحوالىمنحكم

،م541عامحوالىحتىحكمالذي،الثانىتشاندراجوبتا

.والجنوبالغربجهتيفيخصوصا،كثيرةإضافيةمناطق

يهاجموناسياوسطفيالهونكان،م045عاموبعد

استمرالذيسكانداجبتا،وهزملاخر.وقتمنالم!لكة

الهونالغزاةم،467حتىم454عامحوالىمنحكمه

تحصيناتاختراقالنهايةفياستطاعواالهونلكن.الأوائل

شمالمعظمعلىواستولوام005عامحواليفيالجبتا

شرقيفيباقيةظلتللجبتاصغيرةدويلاتلكنالهند.

.السادسالقرنمنتصفحتىالهند

فإن،الأباطرةبلقبيدعونالجبتاأنمنالرغمعلى

وكانوا.التأسيسمحكمةغيركانتإمبراطوريتهم

النائيةالمناطقلكن،الجانجواديعلىمباشسرةيسيطرون
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خاضعةمادامت،الاستقلالمنكبيرةبدرجةتتمتعكانت

القرىكانت،الجانجوادقيفيوحتىالجبتا.لملوكبالولاء

الخاصة.شؤونهاوتديرالخاصينموظفيهاتختار،والمدن

الحياةهذهكانتالجبتا.حكمتحتالثقافيةالحياة

خلالوفي.المدنفىالثريةالعلياالطبقاتقبلمنمدعومة

المعقدةالأشكالوالرقصالموسيقىاكتسبتالجبتا،حكبم

.اليومالكلاسيكيةالهنديةالموسيقىأساساصبحتالتي

فىوالمقيدالمفصلوالبوذيالهنديالنحتأصبحوقد

الفنيحتذيهالذيالمثالالجبتا،فترةخلالذاتهالوقت

علىلصبوهي،البوذيةالإسطبةوتعتبربعدفيماالهندي

النحت.لهذاالممتازةالأمثلةمن،سارناثفيقبةشكل

الحياةمنحيةمناظرالجبتيةالجدرانرسوماتوشملت

الرسوماتمعظموتوجد.البوذيةالحياةوتفاصيل،الهندية

أجانتا.فيالموجودةكتلك،كهوففىالباقية

الهندلغة،السنسكريتيةازدهرتالجبتا،عهدوفي

الأمةشعرأءأكبركالداسا،كتب.الكلاسيكية

وكان.الطبيعةوجمالوالمغامراتالحبعنومسرحييها،

الأخلاقي.الدرسيصورالأعمالمنالعديد

النحوتعلمالبوذيةوالأديرةالهندوسيةالمدارسوكانت

المقدلممة.والكتاباتوالفلسفةوالطب،والرياضيات

بمكتباتهجامعةنالاندافيالبوذيالديركانوكذلك

عديدةدياناتمنطلاباالديرهذاجذبوقد.الكبيرة

وجاوه.الصينمثلبعيدةبلادومن

الهندوسيةلكن،هندوسيينجبتاحكامكانوقد

المعابدمنكثيروشيد،المملكةفيمعاازدهرتاوالبوذية

شسيئابوصفهمهماالهندوسيةفىالصنمصاروقد.والأديرة

كانواكما،للأصنامالطعاميقدمونالناسوكانيعبد.

أكليرفضونالناسمنكثيروكانلها.ويغنونيغسلونها

الممارساتوهذه.الكحوليةالمشروباتتناولأو،اللحوم

الثقافةامتدتوقد.اليومحتىالهندوسبينسائدةلاتزال

مناطقإلىالجبتيةالفترةفيالدينيةوالممارساتالهندية

الكثيرتبنىوقدآسيا.شرقيجنوبفيخصوصاأخرى

السنسكريتيةاللغةآسياشرقيجنوبفيالملوكمن

قصورهم.فيلتمارسالهندوسيةوالطقوس

تاريخ.،الهند:أيضاانظر

نإحيث،الرياضياتفيالرئيسيةالفروعأحدالجير

للجبر.السليمالفهمعلىيعتمدالرياضياتمنالتمكن

وتعوليوميا،الجبروالعلماءالمهندسونويستخدم

منالكثيرلحلالجبرعلىوالصناعيةالتجاريةالمشاريع

مجهولة.أرقاماتمثلحروفاتشملالجبرمعادلة
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الجبرفيمستخدمةمممطلحات

علىليدلاليسرىالحهةم!متغيرأوعددفوقيوضععددهوالأس

.كعام!!فيهايستخدمالتيالمراتعدد

.11المعقوفار(،)الحاصرتان(،)الهلالادهىالتجميعإشارات

الحبرية.الصيغلحصرالجبر!يوتستحدم

نفسهميمضروبمتعيرعرعبارةهوالثانيةالدرجةمنأوالتربيعى

.مرتير"كعاملمستحدم"أي

الرمرأو+الرمزسنهماحدي!مرتتكودالجرفيعبارةهوالحدثنائى

واحد.عمصرمنم!صسهمجموعةمجالهمتغيرأوعددهوالثابت

إحلالهاعدصائباتقريراالمعادلةتجعلالتيالأعدادهىاللعادلةجذور

المعادلة.ديالمتغيراتمحل

لاستحدامأحرىحدودمعيرتبطرياضيةصيعةمنجزءهوالحد

.الطرحأوالجمععملية

لعصهامعمرتمطةومتغيراتأعدادأومتغيرأوعددصعبارةالصيغة

أغسمة.ا،الضرب،الطرح،الجمعمثلبعمليات

لبعصها.مصروبهأكثرأوصيغت!ىعنعبارةهيالعوامل

سالما.أوكانموجاالعددمقدارهيلعددالملطلقةالقيمة

أكثر.أوحديىمنمكونةعبارةالحدودمتعدد

!تساويتير.صيغتينعنتعررياضيةجملةهياللعادلة

المتعير.قبليكتصوعادةعددأومتغيربهيضربماهوا!لعامل

وألعددعمهالتعويصويمك!رمزايكودماعادةحبريرمزهوا!لتغير

أكثر.

ممتعير.عددضر!حاصلمنمكونةعارةهوالحدوحيد

الحياةفىالجرالأهميةونظرالها.تتعرضالتىالمعضلات

جميعفىوالجامعاتالمدارسفييدرسفإنهالعصرية

العالم.أنحاء

وأسمثلبحروفالجبرفىالمجهولةللأعدادويرمز

فقطواحدعدداستبداليمكنالمسائلبعضوفيص.

+سالجملةتصبححتىأنهنلاحظبسيطوكمثالبالرمز.

وذلك5بالعددسعننعوضأنفيجبصحيحة3-8

.8-+53لأن

عنالتعويضيمكنفإنهالأخرىالمسائلبعضفىأما

صحةنحققحتى،المثالسبيلعلىأكثر.أوبعددالرمز

6تساويسنضعقد21-ص+سالجبريةالجملة

فى8.تساويصو،4تساويسأو6،تعساويوص

عديدةقيمعلىالحصولتستطع،الجبريةالجملهذهمثل

مختلفة.قيمادصأعطتإذاصحيحةالجملتجعلدس

وفائدتهبقدرتهللجبرالدارسينمنالكثيرويعجب

منكثيرايحلأنللمرءيمكنالجبرباستخدامإذ،الكبيرتين

فعلى.فقطالحسابباستخدامحلهاشعذرالتيالمسائل

فيكمأ0271مسافةتقطعطائرةأنلنفرضالمثالسبيل

ولكنهاالريحهبوباتجاهفىالطيرانكانإذاساعاتأربع

الطرانكانإذاساعاتخمسفيكم0371)تقطع

نجدأننستطيعالجبرباستخدام.الريحهبوباتجاهبعكس

الريح.وسرعةالطائرةسرعة

الجبرتعقم

ذلكعلىتحتويلمجموعةالحسابفيالعدديرمز

تحتويلمجموعةيرمزدائما5العددفمثلأالأشياء،منالعدد

بالأعداد،تستبدلقدالرموزفإنالجبرفيأماأشياء.5على

واحد.رمزمحلأكثرأوعدديحلأنالمم!شمنأنهغير

تستخدمكيفأولآنتعلمأنعلينايجبالجبرنتعلموحتى

الجبريةالجملإنشاءكيفيةثمومن.الأعدادمحلالرموز

الأعداد.اعن

فيالرموزبينعلاقةهناك.والمتغيراتالمجموعات

بعضمنالكلأنالمؤكدفمنالأعداد.ومجموعاتالجبر

الكتب،مجموعاتمثلالأشياء،بمجموعاتالإلمام

.الصحونومجموعات،البريديةالطوابعومجموعات

كثيرا.المجموعاتهذهعنلاتختلفالأعدادومجموعات

هيالجبرفىالأعدادمجموعاتلوصفالوقوإحدى

كاسمصمثلالأبجديةالحروفأحدباستخدامنقومأن

منقوسينبينبحصرهاالمجموعةهذهأعدادنصفثملها.

منالأرقاممجموعةعنالتعبيريمكنفمثلا(.أالشك!!

كالتالط:9إفيا

.(7،89،،34،5،6،،11،2-ا

فهى:02عنتقلالتيالفرديةالأعدادمجموعةأما

91(.11،3،5،7،9،11،13،15،17،-ب

المستخدمةالمجموعاتمننماذجيبينانالمثالانوهذان

الجبر.في

التوالي:علىكانتأشخاصأربعةأعمارأنلنفترض

عاما.12،15،0224،

أعداد.كمجموعةالأعمارهذهكتابةيمكنعندها

.(211،51،02،42=أ

نإ؟سنواتثلاثبعدمنهمك!!عمريكونكم

نكتببأنتكونالسؤالهذاعلىالإجابةطرقإحدى

نأنلاحظ3.+42و302+3،+351،+21

الجبرفي.الأربع"الصيغ"منكلفيمكرر3العدد

مهمةبصيغةالسابقةالصيغجميععننعبرأننستطيع

المجموعةأعدادمنعددأيهومحيث3+مهيواحدة

وأ21،51،02الأعدادمنأياستبداليمكنأنهأيأ.

المجموعةأوتسمىالمتغير،مالرمزويسمى.مبالرمز24

فيسمى3+مالصيغةفى3العددأماالمتغير،هذامجال
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فيالمتغيرويعرفدائما.واحدةقيمتهلأنوذلكالثمابت

إلىينتميأكثرأوبعددعنهالتعويضيمكنرمزبأنهالجبر

مجموعة.

بأنهالرياضياتفيالتقريريعرف.وا!لعادلاتالتقارير

تمثيلوبمقدورنا.خاطئةأوصائبةتكونقدخبريةجملة

ناقص:تقريرهناوأمامنااليوميةبلغتناالرياضيةالتقارير

العبارةهذه.الهاتفجهازاخترعالذيهو.......إن

بلكلمةوضعنالوولكن.خاطئةوليستصائبةليست

اخترعالذيهوبل"إنالعبارةعلىنحصلالفراغفى

نأأيضاالممكنمن.صائبةالعبارةوهذه"لمالهاتفجهاز

نكتب:كأنتقرير،لكتابةمتغيرانستخدم

الأسود"البحريحدهادولة"ص

مجاله.بعناصرصالمتغيرعننعوضأننستطعفنحن

وأصائبةتقاريرإلىتؤديأسماءاستبدالنستطيعأي

فمثلا:بالمتغير.خاطئةتقارير

فيإذ،خاطئتقريرالأسود"البحريحدهادولة"المجر

عنعوضناإذاإلاصائباالتقريرهذامثللايكونالواقع

تركيا.أورومانيا،أوبلغاريا:الدولبإحدىصالمتغير

مثلاالأسود"البحريحدهادولة"تركياالتقريرفيكون

جذوراصائباالتقريرتجعلالتيالتعويضاتوتسمىصائبا.

الحل.بمجموعةالجذورجميعمنالمكونةألمجموعةوتسمى

تركيا(.رومانيا،أبلغاريا،.هياسمابقالمثالحلومجموعة

ولكنالمتغيراتعنللتعويضالأسماءلانستخدمالجبروفي

الأعداد.نستخدم

عنتعبررياضيةجملأنهاعلىالمعادلاتوتعرف

:فالعبارة.صيغتينتساوي

21-7+س

جمع"حاصلتعنيسهلةمعادلة،المثالسبيلعلى

المعادلةهذهولحل".21يساويماعددمع7العدد

حتىمختلفةبأعدادسعنبالتعويضنقومأننستطع

فإذاصائبا.تقريراالمعادلةمنيجعلعددعلىنحصل

وإذاصائئا،تقريرآالمعادلةتصبح5بالعددسعنعوضنا

تقريراتصبحالمعادلةفإزاآخرعددبأيسعنعوضنا

وهذه5(1هيالمعادلةهذهحلمجموعةإذنخاطئا.

فقط.واحدجذرعلىتحتويالمجموعة

جذر:منأكثرللمعادلةيكونأنالممكنومن

.س9=18+2س

الممثلالعددأنيعنيلرالأولالمتغيرأعلى2العدد

فيمضروبعددألهأي،مربععددهوسبالمتغير

المعادلةهذهوفي.المربعانظر:.وأحدةمرةنفسه

:3بالعددسعننعوضأننستطيع

3*9=18+3*3

27=+؟أ9

:6بالعددسعننعوضأنأيضاونعشطع

6*6+18=9*6

4=ة8يم36

تقريراالمعادلةفيجعلسعنآخرتحويض41ماهأي

فإنثمومن.المعادلةجذراهما6و3إذنخاطئا.

.(1،36هيالحلمجموعة

جذور:لهاليسمعادلاتتوجدكذلك

+3سبس

تصبحالمعادلةهذهفإنعدد،بأيسعنعوضناإذا

الخاليةالمجموعةتسمىحلهاومجموعةخاطئا،تقريرا

.،أبالرمزلهاويرمز

الجذور.منالامحدود(منتهغيرعددالمعادلاتولبعض

ا+س2+2س=(12+)س

فإنناعددبأيسعنعوضناإذاالمعادلةهذهفى

علىتحتويحلهاومجموعة،صائبتقريرعلىنحصل

الأعداد.جميع

من5-سالصورةعلىالمعادلةتعتبر.المعادلاتحل

الطرففيسعننعوضلحلها،.المعادلاتأنواعأبسط

.ه=5علىفنحصل5بالعددالمساواةعلامةمنالأيمن

منتعقيداأكثر6+س=4-س3مثلوالمعادلات

استخدامهايمكنالجبرفيعديدةطرقاهناكولكنسابقتها.

هذهوباستخدام،مبسطةأخرىإلىالمعقدةالمعادلاتلتحويل

حلها.يسهلبسيطةمعادلةإلىالوصولنستطعالطرق

أنهأولانفترضأنيجبمعادلةحلفينبدالكي

التعويضنستطيعأننانفرضأنيجبأيحل،لهايوجد

صائبا.تقريراالمعادلةمنيجعلبعددالمتغيرعن

حلطرقنصفأننستطيعالميزانصورةوباستخدام

لهمستوياقضيباتعنيهناميزانكلمةحيث،المعادلات

.ميزانكفةمنهطرفكلفىوتوجد،الوسطفيحامل

يبقىالقضيبفإنمتساويةكفتيهفيالأوزانكانتومتى

منأثقلالكفتينإحدىفيالوزنكانإذاأمامستويا.

انظر:.أسفلإلىيميلالقضيبطرفيأحدفإنالأخرى

الكفة.ذوالميزان

.ميزانكفتىفىموضوعينوزنينتماماالمعادلةوتمثل

أننستطع11-2+س3المعادلةفي،المثالسبيلفعلى

الوزن11والعدد،الوزنينأحد2+س3الحدنعتبر

.الأخرىالكفةفي11وكفةفي2+س3فنضعالاخر
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الجبريةالمعادلاتلحلطرقأريع

نحص!!المعادلةطرليم!طرفلكلنفسهاالكميةأففناإدا.الجمع

متساويتير.جديدتنكميتينعلى

*ت*-

المعادأ،طرفيمنصاهـثك!!صلفسهاالكميةطرحناإذا.الطرح

.متساوش!!حديدتيركميتينعلىلحص!

ماعددأ!أمثاثلاثةأن11-2+س3المعادلةوتعني

دأيجبولذلك،11العدديساوي2العددإليهمضافا

الطرفيوأزن11أو2+س3الطرفينمنأياأننفترض

الاخر.

الميزانعلىمتساويانوزنانلديناكانإذا.الطرح

قضيبفإنالميزانطرفىمنمتساويتينكميتينوأنقصنا

طرحناإذاالجبر:لغةوباستخداممستويا.يبقىالميزان

الناتجينالطرفينفإنمعادلةطرفيمنالعددنفس

الأصليةالمعادلةجذورجميعوتكونمتساويينيكونان

طرحنستطيعأننايعنىوهذا.الجديدةللمعادلةجذورا

لنحصل11-2+س3المعادأططرفيمن2العدد

على:

س+2-2=32-11

س=39

.11-2+س3المعادلة9-س3المعادلةوتكافئ

.للأخرىحلايعدلإحداهماحلوأي

قاعدةلتعلمنحتاج9-س3المعادلةلحل.القسمة

متساويانوزنانلديناكانإذا.الميزانمنمستنتجةأخرى

اللأجزاءفإنوزنكلمنمتساويةأجزاءوأخذناالميزانعلى

إلىالعددتجزئةالقسمةوتعني.الوزنفيتتساوىالمتبقية

نفسهالعددعلىمعادلةطرفيقسمناإذا.متساويةأجزاء

فسيتساوىصفراعليهالمقسومالعدديكونألابشرط

جذورأالأصليةالمعادلةجذوروتكون.الناتجانالطهرفان

قسمةنستطيعالقاعدةهذهوباستخدام.الجديدةللمعادلة

على:لنحصل3على9-س3المعادلةطرفي

أ-3

غ-سعا

3=س

نفص!الكميةفىالمعادلةطرليمنطرد!كلضربخاإدا.الفرب

متساوشير.جديدت!!كميت!تع!نحصل

ء

نفسهاالكميةعلىالمعادلةطرفيمنطرل!كلقسمناإذا.القسمة

متساويتين.حديدت!!كميتيرعلىنحصا

بدءاأعلاهالواردةللمعادلاتالحلمجموعةإذن

تبرهنأنويمكنك،.3)هي11-2+س3بالمعادلة

فتصبح:الأصليةالمعادلةفيسمحل3تضعبأنهذه

.11=11أو22+9=+3*3

معادلةطرفينقسمأنباستطاعتناليسأنهلنلاحظ

إلىتقودناالقسمةهذهمثلإنإذصفر،العددعلى

الرياضياتفىصفر-صفرالصيغةوتسمى.تناقضات

إجابةعلىالحصوللانستطجعأنناأي.معينةغيرم!يغة

لها.محددة

المعادلاتحلفيتستخدمأخرىقاعدةهذه.الجمع

لكلنفسهالعددأضفناإذا:الاتيعلىوتنص،البسيطة

جديدينطرفينعلىنحصلفإنناالمعادلةطرفىمنطرف

تكونالأصليةالمعادلةجذورفإنثمومن.متساويين

المعادلةسلحل،المثالسبيلفعلى.الجديدةللمعادلةجذورا

المجموع.المعادلةطرفيإلى6إضافةنستطع6-18-

سنرىكماسأي+.سعنيختلفلا6+6-س

فإنعليهولاحقا

6+18=6+6-س

.،42)!طللمعادلةالحلمجموعةإذن

حلفيالمستخدمةالأخيرةالقاعدة.الضرب

طرفكلضربناإذا:مايليعلىتنصالبسيطهةالمعادلات

الناتجينالطرفينفإنالعددنفسفيالمعادلةطرفىمن

مسموحبالطعصفرالعددفي)الضربمتساويينيكونان

جذورفإنثمومنهنا(.مفيدغيرأنهالواضحمنولكن،

فعلى.الأصليةالمعادلةلجذورمساويةالجديدةالمعادلة

4العددفي5-س4المعادلةطرفيبضرب،المثالسبيل
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وفيما.2.-سأي.ه4*-س44*علىنحصل

الأرلغ:للقوأعدتوضيحيلي

6+س4ش-4=3

صحيحةأعدادعلىتحتويمعادلةحلأنالمؤكدمن

نقومولذا.كسريةأعدادعلىتحتويمعادلةحلمنأسهل

طرفيبضربوذلكطو2الكسرينمنبالتخلص

علىبملنحصل21العددفيالمعادلة

27+س3=48-س8

على:نحصلالمعادلةطرفىإلى48العددبإضافة

.021+س3-س8

على:نحصلالمعادلةطرفىمنس3وبطرح

021=س5

على:نحصل5العددعلىالمعادلةطرفيبقسمةوأخيرا

42=س

24،.ثدهيالحلمجموعةإذن

فيسعنبالتعويض،الحلصحةمنالتحققنستطجع

:42بالعددالأصليةالمعادلة

61-4=6+6

12=12

آخر،حلأيإلىيؤدلمالمعادلةحلطرقاستخدامأنوبما

للمعادلة.الوحيدالحلهو42فإن

،الحسابعلمفي.السالبةوالأعدادالموجبةالأعداد

وضربجمعنستطيع

بم!3؟+-الطبيعيةالأعدادوقسمة

ل!!.*سك!

لاوولأ.*3"3طرحدائمالانستطعولكننا

!لا"نر*3.دكا!!5-3فمثلاالأعداد.هذه

أ-+ج.علمفيشيئالاتعني

ىكاسالجبرأنغير.الحساب

-+.-ع؟هذهعلىيتغلبأناستطاع

-+.صنظامبتوسيعوذلكالمشكلة

7\ففي.الطبيعيةالأعداد

سىالأعدادتمثلالمعتادالحساب

؟?؟كأحفتحدثنا،فقطالمقادير

فيالأشمياءمنكمعن

فينواجههاالتيالقياساتمنكثيراولكن.مجموعة

ومن.والاتجاهالمقدارمنكلبمعرفةتهتماليوميةحياتنا

هناكحيثالحرارةدرجاتقياسذلكعلىالجيدةالأمثلة

الجبرفيالصفر.تحتوأخرىالصفرفوقحرارةدرجات

.الاتجاهتبينأعدادانستخدم

خطعلىالجديدةالأعدادهذهتوضيحوباستطاعتنا

يلى.كما

با

-4-3-2-أصفر+ا+4+3+2

النقاط.البدايةأوالأصلنقطةليكونصفرالعددنأخذ

هذهموجبما،اتحافاأومسافةتعينالصفريسارعلىالواقعة

السابق.المثالفيالصفرفوقالحرارةدرجاتتمثلالأعداد

وأمسافةعلىتدلفإنهاالصفريمينعلىالواقعةالنقاطأما

تحتالحرارةدرجاتتمثلالأعدادوهذه،سالباتجاه

،ا+ولكنفحسبأالعددعلىتدللاأفالنقطةالصفر.

الموجب.الاتجاهعلى+الإشارةوتدل.االموجبالعددأي

السالبالعددأي،ا-العددعلىبالنقطةتدلكذلك

الاتجاهعلى)-(الإشارةوتدل.فقطاالعددوليسا

بالأعدادالأعدادخطعلىالممثلةالأعدادوتسمى.السالب

فىالأعدادهذهاستخدامويمكن.السالبةوالأعدادالموجبة

الأمتارعدد،الحرارةدرجاتعلىمثلالتدلاليوميةحياتنا

أسعارفيالتغيرالبحر،سطحمستوىتحتأومستوىفوق

الاستخداماتمنوكثير،التجاريةالأرباح،الأسهمسوق

مساوسالبعدديوجدموجبعددكلومقابل.الأخرى

سبعةدائمايعنيالمثالسبيلعلى7فالعددالمقدار،فيله

بأنهالعددالمطلقةالقيمةوتعرفسالبا.أمكانموجباأشياء

وضربوطرحجمعوبمقدورناالعدد.لذلكالحسابيةالقيمة

تختلفبقواعدولكنمعاوالسالبةالموجبةالأعدادوقسمة

المعتاد.الحسابفيالأعدادعلىالمستخدمةتلكعن

ه+العددبجمعالجمععمليةتوضيحيمكن.الجمع

عمليةجراءإنستطع.7()-+(ه)+أي،7-والعدد

كالتالي.الأعدادخطعلىهذهالجمع

،4+3+أصلى2-3-2-أ

نبدأالأعدادخطعلى)+7(و()+هالعددينلجمع

ثماليسارإلىنقاطخمسونحمسب،الأصلنقطةمن

ولجمع)+12(.العددعلىلنحصلذلكبعدأخرىسبعا

خمسونحعسبالصفرمننبدأ)-7(و()+هالعددين

وبما()+هوهو،الأولالعددعلىلنحصلاليسارإلىنقاط

نقاطسبعاليمينإلىذلكبعدنتجه)-7(الثانيالعددأن

()+هيكونعندئذ)-2(.العددعندالصفريمينفننتهى

سالبإشارةتحملالتيالأعدادوتسمى.2--)-7(+

.الإشارةذاتبالأعدادعادةموجبإشارةأو
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المبينةالتاليةالقاعدةنتبعإشارةلهماعددينولجمع

خطوتين:على

نجمعفإنناالإشارةفيمتفقينالعددانكانإذاأولا:

نفسها.الإشارةالنابخونعطىالمطلقةقيمتيهما

(+)-هو)،13(-)+8(+()+هالمثالسبيلفعلى

)8-(-.)13-(

فإنناالإشارةفيمختلفينالعددانكانإذاثانيا:

الكبرىالمطلقةالقيمةمنالصغرىالمطلقةالقيمةنطرح

.الكبرىالمطلقةالقيمةذيالعددإشارةالنابخونعطي

،المثالسبيلعلى

)+3(.=)+8(+()-هو)-3(=)-8(+()+ه

أولأتذكروالموجبةالسالبةالأعدادلطرح.الطرح

-المطروح-منهالمطروح:الموجبةالأعدادطرحطريقة

.ه-4-9مثلا.الفرق

والفرتالمطروحجمعحاصلهومنهالمطروحأنلاحظ

4(+5=.)9

الذيمانسألأنيجبإشارةلهماعددينلطرحإذن

فمثلا.منهالمطروحعلىلنحصلالمطروحإلىإضافتهينبغى

إضافتهيمكنالذيالعددما(،4)--)+9(نابخلإيجاد

عمليةتحويليمكن)+9(؟العددعلىلنحصل4()-إلى

كالتالي:جمععمليةإلىالأعدادطرح

.المطروحإشارةنغير-1

إشارته،غيرتالذيوالعددمنهالمطروحنجمع2-

+)+9(تصبح)-4(-)+9(:القاعدةهذهوباستخدام

-()+9فإن(1)+3-()+4+)+9(أنوبما()+4

والفرقالمطروحمجموعأنلاحظ(.1)+3-)-4(

لنأخذ)+9(.-(1)+3+(4)-:منهالمطروحيساوي

ثم)+8(إشارةأولانغير)+8(.-6()-آخر:متالأ

على:لنحصلمنهالمطروحإلىالنابخنضيف

)6-(+)8-(=-(41).

هي:إشارةذويعددينضربقاعدة.الضرب

فيالعددانتشابهفإذا.للعددينالمطلقةالقيمنضرب

فيالعدداناختلفواذاموجبا،النابخكانالإلثارة

سالبا.يكونالنابخفإنالإشارة

+()3*+()8=+(42)

(42)+ب8()-ك!3()-

(42)-=8()-ك!3()+

-()3*+()8=-(42)

لقاعدةمشابهةإشارةذويعددينقسمةقاعدة.القسمة

كانالإشارةفيمتشابهينالعددانكانإذاضربهما:

سالبا.كانالإشارةفياختلفاواذاموجبا،القسمةخارج

)8+(-)3+(-)24+(

)3+(-)8-(-)24-(

)8-(-)3-(-)24+(

)3-(-)8+(-)24-(

بتوسيعنقومالجبرفىاسالبةالأعدادامشخدأمناوعند

للمعادلةحللايوجدالمثالسبيلفعلى.المتغيراتمجالات

3-ولكن،الطبيعيةالأعدادمجموعةفيا-4+س

كذلك.الموسعةالأعدادمجموعةفيللمعادلةجذر

الأعدادعلىطبقناهاالتيالعملياتاستخدامبالإمكان

فيكونالأعداد،تمثلالتىالمتغيراتعلى،الإشارةذات

)-ص(.أوس()-مثلمقاديرمعالتعاملبمقدورنا

منالكثيرحلعلىالجبريساعدنا.الصيغكتابة

ذإ.اليوميةحياتناوفيوالهندسةالعلومفيالتطجيقيةالمسائل

منتنشأالتيالحالاتمنالعديدوصفالممكنمن

أمتارهغرفةطولكانإذافمثلابمعامةبصيغالحساب

وأ4+5+4+5يساويمحيطهافإنأمتار4وعرضها

مترا.4(+)5ك!2

فإننامعلومغيروعرضهاأمتار5الغرفةطولكانإذاأما

يكونوعندئذ.العرضعلىليدلعالمتغيراستخدامنستطيع

وبصورة.متراع(+)25أوع+5+ع+5محيطها

فإننامتراعوعرضهامترالطولهاغرفةلديخاكانإذاعامة

+ال*2وهيواحدةبعبارةمحيطهاعنالتعبيرنستطع

الصيغ.هذهبمثلالمسائلمنالكثيرحلوبإمكانناع(.

فعلى.معادلةتكوينتتطلبالتيالحالاتبعضهناك

منعددبنقلقامشاحنةسائقأنافترض:المثالسبيل

هذاثلثنقلثم،أغسطسشهرمنالأولاليومفىالكتب

هواليومينفينقلهمامجموعكانإذا.الثانىاليومفىالعدد

يوم؟كلفىنقلهاالتيالكتبعددفما،كتاب6لأ005

فينقلهاالتيالكتبعددهوسأنفرضناإذا

اليومفيالمنقولةالكتبعددهوس3فإنالأولاليوم

.6)005-س3+سهىالمعادلةفإنوهكذأ.الثانى

3بالعددالمعادلةطرفىبضرب.سإيجادنستطجعوبحلها

على:نحصلوبهذاالكسر،مننتخلصلكي

005.91=س+س3

91لا005=س4

على:نحصل4العددعلىالمعادلةطرفىوبقسمة

4ر875-س

نقلفقدإذن.ا2625-3-875/4-شصاويكون

الثانياليومفيونقلكتابا875/4الأولاليومفيالسائق

اليومينفينقلهمامجموعيكونثمومنكتابا26251

.005.6=أ!8754+625.
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الأساسيلجبرا

ذاتوالأعدادوالمعادلاتالمتغيراتاستخدامتتعلمأنبعد

الجبر.فيالأساسيةالمبادئاستيعابالسهلمنيصبحالإشارة

الجمع،عمليةعلى+الرمزيدلالجبر.فىالرموز

الرمز-أما.الموجبالعدديعنيأيضاالجبرفيأنهغير

العادةجرتوقد.السالبوالعددالطرحعلىفيدل

بدلاالضربعمليةعلىليدل).(الرمزاستخدامعلى

.أ،الصورةعلىبوأضربحاصلفنكتب*من

منكلاأنالاحظ)ب(.أ()أوأب،أحياناأوب،

6بالعددمضروب3العددأنتعني)6()3(و306

(.الحسابفىكما63العدديعنيلايزال63ولكن

هوكماالقسمةعمليةعلىليدل-الرمزويستخدم

.الحسابفىالحال

اأوالحاصرتين(،)القوسينونستخدم

جميعاوتعرفوالأعداد.المقاديرلحصر،أوالمعقوفتين

محصورماهوكلنعامللأنناالتكديسإشاراتباسم

تبسيطالمهممنيكونماوغالباواحد.كمقدارداخلها

منأخرىأجزاءفينستخدمهأنقبلالمحصورالمقدار

الأعداد.منالتاليالمثاللنتأمل.المسألة

211714+5-5(-)374)-4،

3(:-)5أولأنبسط

211+14+5-2+4!-4،

4(:-2++ه4انبسطثم

121+11=،4-91

متغيراتعلىتحتويالتيالصيغنبسطنفسهابالطريقة

التالي:المثالفيكما

،س-س((4+س)3سح!-س+)5س6+سره

س(:4+س31أولا:نبسط

-س،س(7+س-س51+س6+س51

س(:7+س-)ه.سنبسطثم

س12=س،-س11+س6+هسر

منالتخل!الأسهلمنيكونالأحيانبعضوفي

ويمكن.تبسيطهدونجبريامقداراتحصرالتىالأقواس

الأعدادعلىوالطرحالجمعقاعدتيبا!ستخدامذلكتنفيذ

الصيغة.كتابةيمكنالمثالسبيلعلى.الإشارةذات

ب+ب+أالصورةعلىجى(+)ب+أ

نأيعنى2(-)8+04التعبيرأننلاحظذلكولتوضيح

.6+04أو،04العددإلىمضاف6أو2-8العدد

2-48أو2-8+،04يكونالأقواسولمحاسقاط

مقدارأماموجدإذا.6+04المبسطةللصيغةمساويا

دونالقوسينإزالةفبإمكاننا+إشارةقوسينبينجبري

+أفإنهذاعلىبداخلها.التيالمقاديرإشاراتنغيرأن

.%-ب-أأو!-(ب)-+أتصبح!(-ب)-

مسبوقاالقوسينبينالجبريالمقداركانإذاأما

داخلالكمياتكلإشاراتنغيرأنفيجب-بإشارة

يصبح6)-8(-6التعبيرفمثلاإزالتهما.بعدالقوسين

جمع.مسألةإلىالطرحمسألةنحولأنناأي41أو8+

=8-6أو8()-+6يصبح)+8(-6:آخروكمثال

فينبغيالقوسينبينمقدارمنأكثرهنالككانوإذا.2-

(2+)-3-6فمثلامنهما.واحدكلإشارةنغيرأن

-أنكتبأننستيموكقاعدة.7أو2-3+6يصبح

.!-ب-أبالشكل!(+ب)

نعكسفإنناالأعدادأوالمقاديرإشاراتنغيرأنأردناإذاأما

كتابة8يمكننافمثلا.قوسينداخلبوضعهافنقومالعملية

على6-4+8و)-8-7(.-الصورةعلى7+

6(.+4)--8الصورة

فيأساسيةقوانينخمسهناك.الأساسيةالقوانين

والقسمة.والضربوالطرحالجمععملياتتحكمالجبر

بأيعنهاالتعويضيمكنمتغيراتباستخدأمعنهاويعبر

هي:القوانينوهذه.كانعدد

ص-ص+سوتكتب.للجمعالإبداليةالخاصية-ا

نإإذعددينجمععندمهمغيرالترتيبأنوتعني.س+

+)-8(و2+3-3+2فمثلأ.واحدةالنتيجة

)36-(-)36-(+.)8-(

+)ص+سوتكتب.للجمعالدجميعيةالخاصية2-

أعدادثلاثةجمععندأنهوتعنيع،+ص(+)س-(ع

إكمالثمأولآ،منهاتشكيلأيجمعيمكنفإنهأكثر،أو

-4(+)3+2فمثلا،النهائيالنابخيتأثرأندونالجمع

.4+5-7حلأ2أو3+4(+)2

ص-صسوتكتب.للضربالإبداليةالخاصية3-

نإإذعددينضربعندمهمغيرالترتيبأنوتعنيس.

)-8(و)2()3(-)3()2(فمثلا.واحدةالنتيجة

)36-(-)36-()8-(.

(ع)صسوتكتب.للضربالتجميعيةالخاصية4-

أكثرأوأعدادثلاثةضربعندأنهوتعني.عص()س-

الضربإكمالثمأولا،منهاتشكيلأيضربيمكنفإنه

(3*)2-4(*)23فمثلا.النهائيالنابخيتأثرأندون

.4)6(=(1)22أو4

وتكتب:.الجمععلىالضربتوزيعخاصية5-

.عسط-صس=)ص+ع(س

التالي:بالمثالالجبرفيالمهمةالخاصيةهذهنوضح

ضربحاصلإن(.هك!)3+4(*)3-(ه)3+4

9*3أو(ه+)34مثلعددينمجموعفيعدد
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العددينبأحدالعددضربحاصلمجموعيساوي

:أنلاحظ.الثانىبالعددالعددضربوحاصل

وكذلك.72-()39-(ه+4)3

.72=51+21=(ه*)3+(4ك!)3

الكلماتبعضنعرفأنالمهممن.أخرىتعريفات

ص+صس22-سفالمقدارالجبر.فيالمستخدمةالأخرى

،الطرحالجفأوبعمليتيترتبطأجزاءثلاثةعلىيحتوي

المكونالجبريالمقدارويسمىحدا.منهاجزءكليسمى

وحيدصس5فمثلاالحد،بوحيدفقطواحدحدمن

،س)5،عناصرثلاثةعلىيحتويأنهمنالرغمعلىالحد،

عاملا.منهاكليسمىبعضمعبعضهامضروبةص(

حدينمنالمكونالمقداربأنهالحدينذوالمقدارويعرف

وصس+منكلفمثلاطرح،وجمبنإشارةبينهما

المقدارفهىالحدودمتعددةأما.حدينذاتب24-أ3

وجفألماشارةبينهافيمامرتبطةأكثرأوحدينمنالمكون

ذاتأنلاحظالحدود.متعددع+ص-سفمثلأطرح،

الحدود.متعددمنخاصةحالةإلاليعستالحدين

أنهاالجبرفيجنبإلىجنباالمقاديروضعويعني

خمسةفيأضربحاصلعلىأءالتعبيرفيدل،مضروبة

ففيأالرمزفيمضروب5أنوبماأ.معامل5العددويسمى

(ص)س+أالصيغةفي.كذلكهللعددمعاملاأيسمىالجبر

أكانولماأ.معاملهوص(+)سوص(+)لرمعاملهوأ

.أأبالصيغةأاستبدالالدوامعلىبإمكاننافإن8آ1-

كبيرحدإلىالجبرفيالجمععمليةتشبه.الجمع

.أ2هووأأجبمحاصلفمثلا.الحسابفيمثيلتها

يحتويانلانهماوذلكمتشابهينحدينأ2وأنسمي

أكثرأومتشابهتينجبريتينكميتينولجمع.نفسهالمتغير

فمثلا.،الجمععلىالضربتوزيعخاصيةنستخدم

9أوس(4+3+2)هوس4+س3+س2

كميتينجمعحاصلعنلانست!إلتعبيرأنناإلاس،

بوأجمعحاصلفمثلاواحد.بحدمتشابهتينغير

نستخدمبوأ6،ب4أ،3ولجمع.ب+أيكتب

الواضحومنالجمشلعمليةوالتجميعالإبدالخاصتي

منلمسلسلةأيةجمععلىتساعدانناالخاصتينهاتينأن

المتشابهةالحدودوبتجميع.ترتيببأيمكتوبةالحدود

:أننجد

.ب5-ب+ب4أو9-أ6أ+3

.ب5+أ9-ب،أ6+ب4+أ3إذن

التالى:النحوعلىالحلتنطموبالإمكان

ب4+3%

ب+61

ب5+أ9

نقومموجبةأمكانتسالبةمتشابهةغيرمقاديرولجبم

هذالنوضح.الجبمعلىالضربتوزيعخاصةبا!شخدام

بجمع:الاستخدام

و3(د2+2دب6+2!ب-3أ)2

و3(د3-2دب4-2!ب3+3أ)4

و3(د4-2دب2+2!ب2+3أ)3

3(.د6+2دب6+ب2ب8-3أ)-2

المتغيرأأنيعنى3أ2مثلالحدودفييظهرالذي3والعدد

وقبل.ا!لكعبانظر:.مراتثلاثنفسهفىمضروب

.أعمدةفيالحدودنرتبالمقاديرهذهجمععمليةإجراء

3د2+2دب6+.2ب-3أ2

3د3-2دب4-2!ب3+3أ4

3د4-2دب2+جى2ب2+3أ3

3د6+2دب6+2!ب8-3أ2-

3د+2دب01+2.ب4-3أ7

هذا.الثانيالعمودجمعنو!بممليةذلكولتفسير

هو:العمود

222

%ب8-!ب2+جىب3+!ب-

عددضربحاصلهوالحدودهذهمنحدكلأنلاحظ

الحدودهذهمعاملاتنضيففإنناثمومن!.2بفي

:أنأي.الجوابعلىلنحصل-8+2،+3،،أ-:وهي

222

جىب8-!ب2+!ب3+!ب-

.2!ب-4-ب2ب8(-2+3+أ)--

.الأخرىالثلاثةلجفالأعمدةاستخدمتنفسهاوالطريقة

نفسهاالقاعدةللطرحنستخدمالجبرفي.الطرح

منجبريةكميةطرحفعند.الإشارةذاتللأعدادالمستخدمة

-أ8فمثلا.الكميتينونجمعالمطروحإشارةنغيرأخرىكمية

عادةلأنناوذلكأ3()7-أ8()3الحقيقةفيهىأ3

مسألةإلىهذهالطرحمسألةولتغيير.الموجبةالإشارةلانكتب

3(أ)-+أ)+8(تصبحأ)+3(-)+8(أالكميةفإنجمع

+2دب6+%2ب-3أ)2الطرحومسألةأ.5أي

قليلا.أصعب3(د3-2بد-4ب2ب33+أ)4-3(د2

منفصل.عمودفيكلاونضعالمتشابهةالحدودنرتبأولآ

3د2+2دب6+.2ب-3أ2

3د3-2دب4-ب2ب3+3أ4

إشاراتبتغييروذلك،المتشابهةالحدودمعاملاتنطرحثم

والجمع:المطروححدليد

3د2+2دب6+2!ب-23

3د3+2دب4+ب2ب3-3أ-4

3د5+2دب01+.2ب4-3أ-2
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عادةالجبرفيالضربعمليةإلىيشار.الضرب

إشارةوضعدونجنبإلىجنباأكثرأومقدارينبكتابة

عددتكراروعند.بأتكتبب*أفمثلابينهما،ضرب

نكتبفمثلا،الكتابةنختصرفإننامرةمنأكثرمتغيرأو

منبدلا4بوأببأمنبدلأ2أبالمقدار

أسايسمىبالمتغيرفوقالمكتوبوالعدد.ببببأ

نكتبفنحن.نفسهفيالمقدارضربمراتعددعلىويدل

مكع!ويسمى3أوكذلكأ*ألدلأأو!2
من.مربعيسمى

هووأأأأأإلاليس4أكذلكأ.*أ*أمنبدلأأ

كعامليظهرالذيالمتغيرأسأننعتبرأنوبمقدورناأ.أأأأ

الأسسطرحأولجمعالحاجةدعتوإذاأهوواحدةمرة

.أمنبدلآأأنكتبأنفبإمكاننا

نأومعأسسها.نجمعمتشابهةمتغيراتضربوعند

(ب*ب)ب*ب(*)ب*هو83ت2بأنالواضحمن

نجهـإلأسين:أنالأيسرمنأنهغيربأي

تستطيعلاأنكلاحظبه-2+3ب-83ب2ب

قدبوألأنوذلك2ب*2أالمقدارفيالأسسجيم

مختلفين.عددينيمثلان

حاصلدس2جىبد،بربأمثلالمقدارويسمى

الضربحاصلتشكلالتيالمقاديرتسمىكما.الضرب

أردناوإذاد.ببأعواملهيد،!،بأ،فمثلا.العوامل

العواملأسسنجمعفإنناسد%2بد،!بأضرب

مرة،يظهرأأننجدس(د%2)بد(برب)أففي.المتشابهة

:فيكونمرةسومرتيند،مراتثلاثب،مرتينب

حيثس.2د3ب2أب-دس(!2)بد(ب)أب

الضربعمليةإجراءمنللضربالإبداليةالخاصيةمكنتنا

نشاء.ترتيببأي

أكثرأوحدينعلىيحتويجبريمقدارولضرب

علىالضربتوزيعخاصيةنستخدمفإنناواحد،بحد

عمليةولعلع.س+صس-ع(+)صس:الجمع

هذهاستخدامتبيند(2+ب2ب)5د(ب)3الضرب

الحسابفيالمستخدمةالطر!ةبتعديلنقومحيثالخاصية

فنكتب:العمليةهذهلإجراء

دب3

2دب6+د3!ب15

ووضعنا%2ب5بالحددب3الحدضربناأننالاحظ

حاصلفيالأولالحدليكوند!3ب15النابخ

النابخووضعناد2بالحددب3الحدضربناثم،الضرب

كحد.2
فإنوبالتالي.الضربحاصلفيتاندب6

.2دب6+بد3ب15هوالكليالضربحاصل

كلمقدارينضربعندصعوبةأكثرالأمرويكون

الضربعمليةنجريفمثلاأكثر.أوحدينمنمكونمنهما

التالي:النحوعلىب(-)أ2(ب+بأ2-2)أ

2ب+بأ21-2

-ب

31

ب2-أ

ب2أ2

2أب2

أب

23-بأبب+23أ3-31

بالحدالمضروبالمقدارحدودمنحدكلنضربأولا

الضربعمليةنابخونكتب،منهالمضروبالمقدارمنالأول

حدودمنحدكلنضربثم.الجوابمنكجزءهذه

ناتجونكتبمنه،المضروبمنالثانيبالحدالمضروب

!)الأولالجزءتحتاخرسطرفيهذهالضربعملية

وأخيراواحد(.عمودفيالمتشابهةالحدودوضعمراعاة

نألاحظ.النهائيالجوابعلىلنحصلالسطريننجمع

الجمععمليةيسهلبأعمدةالمتشابهةالحدودترتيب

النهائية.

عمليةعكس!طالجبرفيالقسمةعملية.القسمة

الحدودضربعندالأسسنجمعكناولما.الضرب

نطرحأنمتشابهينحدينقسمةعندينبغيفإنهالمتشابهة

فمثلا:.المقسومأسمنعليهالمقسومأس

أو:بب-بببتببببب

الأس!:طرحالأسهلمن3.ب-2ب-هب

3.ب-2-5وب2-5ب-2ب-هب

لاتقسمبوأنكأس!سمعتتعاملأنكدائماتذكر

.2على

صعوبة:أكثرمثالالنأخذ

3423223
(صس(:)3صس-6صعس9عصس)

علىالمقمسومحدودمنحدكلهنانقسمأنيجب

نضربهالذيالحدعننسألذلكولإتمام.عليهالمقسوم

مثلا.المقسوممنالمطلوبالحدليعطيناص(2س)3بالحد

الحديعطناص(2س)3بالحدضربناهإذاالذيالحدماهو

2(عس3)-هووالجواب؟.2(عص3س)-9

:أننجدالطريقةهذهوباستخدام

-3(ص2س6-2عص3س9-ع2ص4س)3

2(.ص2-2صس-3عص2)س=ص(2س)3

اخر:مثالالنأخذ

ب(.72أ4):2(ب6+أب2718أا)2

تشبهوهيالمطولةالقسمةطريقةتستخدمالمسألةهذهلحل

الأعداد:قسمةفيالمتبعةالطريقة



الجبر491

القسمة()خار!ب3+أ3

عليه(بلف)المقسوم2+21ب6+أب18+2أ12

بأ2+6أ12

2ب+6أب12

2ب+6أب12

منالأولالحدعلىالمقسوممنالأولالحدأولانقسم

أ3وهوافمابخأ(.نكتب-3أ2-4أأ)2عليهالمقسوم

كلالآننفرب.القسمةخارجمنالأولالحدليكون

:أنأيأ3الحدفيعليهالمقسومحدودمنحد

أب(.2+6أب(=)212أ+أ)34

حاصلنكتبثم،ونطرح،المقسومتحتالنابخهذانكتب

علىبأ12الاننقسم2.ب6+أب12وهوالفرق

-أ4-بأ)12أ4وهوعليهالمقسوممنالأولالحد

الثانيالحدليكونب(3)+بإشارتهالنابخنكتبب(.3

حدودمنحدكلالآننضرب.القسمةخارجمن

:ب3بالحدعليهالمقسوم

2(ب6+أب)12-ب(2+أ)4ب3

نألنجدونطرح2ب6+بأ12تحتالنابخهذانضعثم

القسمةعمليةتتوقفذلكعندصفر.هناالفرقحاصل

.باقدونب2+أ3القسمةخارجعلىحصلناقدونكون

فمثلا:.القسمةماحدإلىالتحليليشبه.التحليل

للمقدارعاملانهماب(3+أ)3وب(2+أ)4

(ب2+أ)4ضربناإذالأننا2ب6+بأ18+2أأ2

2.ب6+أب18+2أا2علىنحصلب(3+أ)3

ضربحاصلشكلفيجبريمقداركتابةالتحليلويعنى

تحليل.منأكثرمالصيغةيكونأنالممكنمن.عوامل

للعددتحليلهو486و8ك!2812،3منكلفمثلا

استخدامهفيالجبرفيالتحليلأهميةوتكمن.42

الحسابى.العاملأنظر:.المعقدةالمقاديرلتبسيط

المعادلاتاستخدام

الوقودمنطائرةتستهلكهاالتىالكميةتعتمد.الدوال

علىلوضعهااللازمةالطوابعقيمةوتعتمدسرعتها.على

علىشىءاعتمادوفكرةالطرد.وزنعليبريديطرد

علاقةوتسمى،الرياضياتفيالمهمةالاف!ظرمنآخرشيء

الجبرفيمتغيراتبينالعلاقاتوتسمىواخر.شىءبين

المتغيرينأحدقيمةأنتعنيواخرمتغيربينفالدالة.بالدوال

الآخر.قيمةعلىتعتمد

أمثلةتقديمطريقعنالدالةفكرةتوضيحويمكن

سم61يرتفعالإسمنتمنأساسوجودلنفرض.مألوفة

الحجرمنطبقات6نبنىأننريدوأننا،الأرضسطحفوق

في.سم8منهاكلارتفاعيكونبحيثالأساسهذافوق

الارتفاعفيزيادةتحدثطبقةبناءمنننتهيمرةكل

الكلي.

.صبالرمزوللارتفاعسبالرمزالطبقاتلعددلنرمز

:والارتفاعالطبقاتعددبنالعلاقةالتاليالحدوليوضح

12345صفرلر

61423204485646

البياني.بالرسمالجدولهذاعنالتعبيروباستطاعتنا

مثلخطينعلىصوسقيمنقيسأننالنفرض

والاخر،سقيمويمثلأفقيالخطينهذينأحد.المسطرة

64
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محوريالخطينهذيننسميص.قيمويمثلرأسي

الجدولقيممنزوجكلبتمثيلالآنونقومالإحداثيات

.نقاط7ذيالمنحنىعلىبنقطة

وهذه،النقاطمنالخطهذاتصفمعادلةكتابةويمكن

2-سكانتإذافمثلا.16+س8-صهيالمعادلة

فإن5-سكانتوإذا32.-16+8)2(-صفإن

كيفنرىأنالسهلمن.56-61+)5(8-ص

نإ.الجدولفىالموجودةالقيممعالمعادلةهذهتتوافق

،اأصفر،الأعدادمجموعةهوالمعادلةهذهفيصمجال

،صبمدىصقيممجموعةوتسمى6(.2،3،4،5،

،3204،48،56،،611،42الأعدادمجموعةوهي

منمجموعتينبينالعلاقةتعرف،الرياضياتوفي6(.4

وتكتب.المرتبةالأزواجمنمجموعةأنهاعلىالأعداد

كالتالي:المجموعةهذه

)32،3(،)2،2(،1،4)(،61)صفر،ص(أ)س،

0،)4،000،6())64.

دالةوتسمى.دالةالمرتبةالأزواجمنالمجموعةهذه

هذهأنلاحظ.متصلبخطتمثيلهالانستطعلأننامتقطعة

أمامنا.الرسمفيبنقاطممثلةالدالة

سم36ارتفاعهالمائيةللأحياءحوضلديناليكن

عندأنهولنفرض،الأرضعنسم02بمقدارقاعهويرتفع

سم4بمقدارالماءسطحارتفاعضيزيدالحوفيالماءصب

علىيعتمدالأرضعنالماءارتفاعأنيعنيهذا.دقيقةكل

انسكابدقائقلعددلنرمزالماء.فيهينسكبالذيالزمن

الجدول.صبالرمزالأرضعنالماءولارتفاعسبالرمزالماء

صوسقيمبعضيعطناالتالي

591الجبر

21--43-765--89سصفر

5256كز؟6448-3-ئر-3204يم428-022ص

الإحداثياتباستخدامالرسمعلىالعلاقةهذهمثلناإذا

صارتفاعلأنوذلكمتصلمستقيمعلىنحصلفإننا

متصلا.تزايدايتزايد

4-ص:هيالمستقيمالخطهذاتمثلالتيوالمعادلة

)2(+4-صفإنمثلا2-سكانتفإذا2..7س

المعادلةهذهتتوافقكيفنرىأنالسهلومن،02-28

جميعهوصمجالإن.الجدولفيةالموجيالقيممع

بينالأعدادجميعهوصومدى9وصفربينالاعداد

متملةلأنهاالخطيةبالدالةالدالةهذهوتسمى56و02

02س+4-صالمعادلةأما.مستقيمبخطتمثيلهاويمكن

منالخطةالمعادلاتدراسةوتعتبر.خطيةمعادلةفتسمى

الجبر.فىأهميةالمواضيعأكثربين

ا

إ

الم

س4-صالمعادلة.متغيرينفيالخطيةالمعادلاتحل

هذهيمثلالذيالمتصلالخطومنخطة،معادلة02+

يوجدأنهأي،عديدةحلولأالمعادلةلهذهأننستنتجالمعادلة

02+س4-صتجعلالتيالمرتبةالأزواجمنكبيرعدد

وبما.صوسمتغيرانالمعادلةهذهفيويظهرصائبا.تقريرا

الغالبفينضعفإنناكثيرةحلولأالخطةللمعادلاتأن

الأحيانبعضفيلأنه،الحلولهذهعلىالقيودبعض

تطيقية.لمسائلحلوللإيجادالمعادلاتهذهنستخدم

حلولبهانقصروسيلةإيجادمنبدفلاذلكيتمولكي

هيالمستخدمةالطرقوإحدى.فقطواحدحلعلىالمعادلة

فقط.واحدمرتبلزوجصائبتينتكونانمعادلتيننجدأن
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الجبر691

معلكنواحدةمعادلةفيهاتستخدمأخرىطريقةوهناك

الموجبة.الصحيحةالأعدادفىالحلولحصر

س-ص2المعادلتيننأخذالأولىولتوضئالطريقة

هاتينلحلالبيانيالرسمنستخدم.ه-س+صو4+

لبعضقيمايحتويجدولاأولاننشىءولكنالمعادلتين

المعادلتين.منكلحلول

ه=س+ص4+س=ص2

35صفرس24صفرس

صفر52ص234ص

الذيالخطنرسمثم،البيانىالرسمعلىالقيمهذهنعين

الخطينأننجد.المعادلتينهاتينمنمعادلةكليمثل

حلمجموعةتمثلتقاطعهماونقطة،نقطةفييتقاطعان

قيمةسأنأي3(.)2،هيالنقطةوهذهمعا.المعادلتين

قيمتاسهمافقطالقيمتانهاتان3.هيصوقيمة2هي

معا.للمعادلتينحلاتعطاناللتانصو

-حمهخ!

مصي

)2،3(س

654321

بطريقةخطتينلمعادلتينحلانجدأننست!%يضا

واحدةمعادلةلناتنتجالطريقةوهذه.المتغيرينأحدحذف

+س-ص2المعادلتيننستخدمواحد.متغيرعلىتحتوي

طرقعدةهناك.الطريقةهذهلتوضيح5-س+صو4

بطريقةتعرفطريقةهناونستخدممتغير،لحذف

بدلالةسصلنضعالمعادلتينإحدىونستخدم.العويض

الآننعوض.س-5-صإذن.ه-س+صولتكن

علىلنحصل4+س-ص2الثانيةالمعادلةفيصعن

01أننجدالمعادلةهذهولتبسيط.4+س-س(-)ء2

نعوض.2-سومنها6-س3أي،4+س-س2-

قيمةصونوجدالمعادلتينمنأيفيسقيمةعنالان

ه-2+وص2+4-ص302-صعلىفنحصل

3(("2،!طاكلمجموعةفإنوبالتالط

متغيرينفيمعادلةحلولنجدأنأيضاالممكنمن

الموجبة.الصحيحةالأعدادعلىالحلمجموعةبقصر

منعددارجلاشترى:التاليبالمثالذللثتوضيحويمكن

روميهديككلوزنكانإذا.والبطالروميةالديوك

الرجلاششراهماومجموعكجم،2بطةكلووزنكجم

؟نوعكلمناشتراهاالتيالطيورعددفماكجم،31

وزنها،س5والروميةالديوكعدديمثلسأنلنفرض

يمكنثمومنوزنها.ص2والبطعدديمثلصأنولنفرض

من3.ا-ص2+س5المعادلةصورةعلىالمسألةصياغة

صحيخاعددايكونأنيجبصوسمنكلاأنالواضح

عددص2أنوبماطير.منجزءشراءلانستطيعلأنناموجبا

عنوبالتعويضفرديا.عددايكونأنيجبسفإنزوجي

هي:المعادلةحلمجموعةأننجدفرديةبقيمس

نأيمكنالرجلأنأي)3((.)85(،.)13.3(،1أ)

بطة31وواحدارومياديكأ:يشتري

بطات8وروميةديوك3أو

.بطات3وروميةديوك5أو

قيمةلأن7بالعددسعنالتعويضلايمكنأنهلاحظ

أخرىطريقةلمعرفةالمحدد.انظر:20-تكونحينئذص

متغيرين.فيالمعادلاتلحل

معادلةواحد.متغيرفيالثانيةالدرجةمعادلات

فيهاالمتغيريكونمعادلةهى(التربيعية)المعادلةالثانيةالدرجة

!!!

!!!!

كحمكحم!526

!:

اكجم6أكحم5
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ا

كحم6كحم25



791الجبر

الثانيةالدرجةمنمعادلة1-6-س8-2سفمثلامربعا.

الدرجةمعادلةنضعأندائمانستطعواحد،متغيرفي

:الصورةعلىالثانية

-صفر.+س2+بأس

ثابتةقيموهيالمعاملاتب،،بأالقيموتسمى

المعادلةلهذهصورةوأبسطمجهولأ،متغيراسومعلومة

إذافمثلا-صفر.وبأ-أفيهايكونالتيالمعادلةهي

تأخذالمعادلةفإن--36.وب-صفر،أأ-كان

ومجموعة36-2سأنأيصفر.--236سالصورة

.(6-6،)هيالحل

طرقثلاثهناكفإنصفرا،يساويلابكانإذاأما

الثانية.الدرجةمعادلةلحل

الصورةعلىوضعهابعدالمعادلةتحليلهيالأولىالطريقة

س8+2سلحل.فمثلاصفر-!+بس2+أس

المعادلة:لهذهالأيمنالوفنحللصفر،-51+

ثمومن(.ه+)س3(+-)سا+هس8+2س

حاصلكانإذاأنهلاحظ-صفر.()س+ه)س+3(فإن

صفراالأوليكونأنإمافإنهصفرا،يساويعددينضرب

س--هفإن-صفرس+هكانوإذاصفرا.الثانيأو

إذن-3.-سفإنصفر-+3سكانإذاوبالمثل

هيصفراس+ه8+2سالمعادلةحلمجموعة

إكمالبطريقةتعرفالمعادلةلحلالثانيةالطريقة

الكاملبالمربع2ب+بأ2+2أالصسيغةتسمى.المربع

ب(2.+أ)الصورةعلىكتابتهانستطعلأننا

مثلالثانيةالدرجةمنمعادلةأيةنضعأندأئمانستطيع

الطرفيكونبحيثصفر-15+س8+2س

المعادلةكتابةنعيدذلكولرؤيةكاملا.مربعاالأيمن

.-هاس-8+2سلتصبحصفر-أء+س28+س

نأنستطيعلأنناكاملمربع+16س8+2سأننعلم

لطرفي16نضيفإذن4(2.+)سالصمورةعلىنكتبه

س8+2سعلىولنحصل.\-ء-س8+2سالمعادلة

4(2+)سعلىنحصلبالتحليل.16+-61-15+

التربيعى.الجذرالمتساولننالعاملينأحدويسمى.أ-

نجدا-4(2+)سالمعادلةوفي.التربيعيالجذرانظر:

الجذرولكن،أللعددالتربيعيالجذرهو4+سأن

4+سإذن.أ-العددأواالعددهواللعددالتربيعي

.ه--سأو3--سأي،أ--4+سأوا-

-15+س8ح!2سللمعادلةالحلمجموعةفإنوبالتا!ط

5(.-ا-3،هيصفر

فيالثانيةالدرجةمنالمعادلةلحلالثالثةالطريق!أما

هو:الرياضياتفيقانونباستخدامفتتمواحدمتغير

س--ب--اب

2أ

ألمعادلةامن!،ب!،المعاملاتعلىنحصلحيث

سب+2سأالصورةعلىتكونالتيالثانيةالدرجةمن

نأنستطيعالمعادلةفيالقيمهذهبتعويضوصفر.-بر+

الإشارةاختياريعنيالقانونفي+الرمزس.قيمنجد

نحصلأننايعنيوهذا.أخرىمرةوالسالبةمرةالموجبة

للمعادلة.جذرينعلىدائما

لاريخيةنبذة

آلافقبلالجبروالهنودوالفرسالصينيوناممتخدم

شيئاعرفواقدالبابليونيكونأنأيضاالمحتملومن،السنين

للرياضييعودالجبراستخدامعلىدليلوأولالجبر.من

قبلأو،.مق0017عامنحوعاشالذيأحمسالمصري

تطورفىالإغريقساهمطويلةبقرونذلكوبعد.ذلك

الذيديوفانتوسالإغريقيالرياضياستخدمحيثالجبر،

الثانيةالدرجةمعادلاتالميلاديالثالثالقرنفيعاش

ديوفانتوسعلىأطلقولقد.معلومةغيرلكمياتورموزا

الجبر.أبيأغب

حيثالجبر،تطورفيكبيرةمساهمةللعربكانلقد

الكسوروطوروا،والسالبةالموجبةالإشاراتامشخدموا

العرباخترعفقد.الانعليههيلماجدامقاربةبصورة

أعظممنذلكويعتبر،الميلاديالتاسعالقرنفىالصفر

و318عامىوبين.الرياضياتتاريخفيالتطورات

مدرساكانالذيالخوارزمىالرياضيالعالمجمعم833

فيوالعربالهنودالرياضيينأعمالبغدادفىللرياضيات

تعنيالتيالجبركلمةأخذتوقدوطورها.الجبرمادة

كتابعنوانمنالمعادلاتحلبمفهومالتعويض

هذافيالخوارزمىوقدم.والمقابلةالجبرالمشهورالخوارزمي

الإغريق،طرحهالمسائلوجبريةهند!حيةحلولأالكتاب

طرفيأحدمنالحدود"نقلبالجبرالخوارزميقصدوقد

يمكنمااختصاربالمقابلةوقصدالاخر،الطرفإلىالمعادلة

وقد((.المعادلةنتيجةإيجادثمالجبرعمليةبعداختصاره

مالاسم2سوعلىالجذراسمسالمجهولعلىأطلق

انظر:.المالمال4سوعلىكعاباسم3سوعلى

(.)الرياضياتوالمسلمينالعربعندالعلومبمالخوارزمي

الذيالفارسيالفلكيوالعالمالشاعرالخيامعمركتبوقد

الجبر.فيكتابام1231وم0501بينالفترةفيعالق

.الخيامعمرانظر:

الجبرفىالتقدمكانالوسطىالعصوروخلال

السادسالقرنفيبالجبرالأوروبييناهتماموبدأبطيئا.

وقد.بأهميتهيقتنعونالعلماءبدأحينالميلاديعشر



البوليانيالجبر891

تطورفيالرياضياتعلماءمنكثيرذلكبعدساهم

الجبر.

دراسةفيمهمةتغيراتالحاسوباكتشافعنونتج

القيامالحاسوببرامجبامكانالأنالجبربموامعتخدامات

نستل!فمثلا.الجبريةالمسائ!!حلخطواتبمعظم

ومعادلاتالخطيةالمعادلاتالبرامب!هذهاسستخدام

نأالمتوقعفمنلدلكونتيجة.تامةبسهولةالثانيةالدرجة

المهاراتتدرلصرمنفبدلآالجبربممادةتدريص!أسلوبيتغبر

المم!شفمنالجبريةالمسألةح!علىتساعدالتيالأساسية

الجبر.مادةمفاهيمعلىالتركيز

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المحددوالمسحلم!!الر!عمدالعلومأجولياياالحر

الحدي!ذاتلطريةالحيامعمرريميه،ديكارت

لمجموعاتاظريةالمتسلسلةصياتاشيا

إسحقلسيراليوت!،لمتواليةاالحسايالعام!!

الموفموععرعنا

الجبرتعلم-أ

الأعداداالرحمةالأعدادادوالمتعيراتالمحموعاتأ

اصسالةا

أيماكتالةحصوالمعادلاتالتقارير!

المعادلاتحل-خ

الاساسىالجبر-2

الفرتهـ-الحردىالرمور

ا!ر!ارالأساسيةاغواسيرا!

القسمةزأحرىتعريمات-ح

أضحليلاخالحمع

المعادلاتاستخدام-3

لدوالا

متعيري!فيالحطيةالمعادلاتحل!

واحد!تعيرلمىالتاليةالدرحةمعادلاتح

تاريخيةنبذة-4

أسئلة

الرياضية؟أسةاحسأصعلىا!تعىساستحداءيساعدكيرو

"الميزاد؟المعادا!ةي!!لقارنأدبمكىكيص

!عادلة؟جذورأوبجذرنعنيمادا

؟والاتجاهالقيمةتحددألىالحمر!يالأعدادتستطيعكيرو

والسالة؟الوحبةالأعدادصر!قاعدةما

متلا؟لقوىالمرشوعةالمتشالهةالمتعيراتضر!تستيمحجص

24
.(صر)3(ص)5

!يالي؟لرسهاالدالةتمتيلبمحىكيص

؟للضر!اجةالإلداالخاصةما

متعيرفياستايكةاارررحةا!عادلاتح!!فيالمستحدمةالطرقما

واحد؟

الحمر؟تسميةحاءتأيخامن

الحبر؟علماتأسيسفيالحواررميدورمما

مسائللحلتستعملرياضيةطريقةاورلدالياب

باسمالويقةهذهوسميت.الهندسيةوالاحتمالاتالمنط!ت

منطقعالموهوام(181864)5بولجورج

العباراتلتكوينطريقةبولطوروقد.إنجليزيورياضيات

بطريقةوإثباتهاالعباراتهذهكتابةويمكنبالرموز.المخطقية

جبرونظرية.العاديالجبرفيالمستعملةللويقةمماثلة

تصميممثلالهندسيةالمسائلشىأيضاتستعملالمنطق

تؤديالتيالدوائرولخاصة،الكهربائيةالمفاتيحدوائر

والحواسيب.الحاسبةالالاتفىحسابيةعمليات

المجموعاتبينالعلاقاتالبوأجانيالجبريتماولو

الأرقاممجموعاتمثالالأشياء(.أوف!صارالأ)محموعات

الجبروفي.الناسالحمراء،الزهوربممائةمنالأقل

خبأبالحروفالمجموعاتلهذهالتمثيليتمالبوليافي

.وهكذا

مشابهةقوانينالبوليانيةالعملياتمنوتتئلأث

وأ)قبعةولهيالعملياتهذهورموز.العاديةالجبرلقوانين

تمثلبولأالعمليةفمثلااتحاد(.أو)قدح5(.تقاطع

بوأالمجموعتينكلتافىالموجودةالعناصرمجموعة

المتدأخلةللدوائرالمظللبالجزءأحلاقةاهذهتمثيلويم!ش

بىأالعملياتتمثيلويمكن.الأولاشسمفيالموضحة

مماثلة.رسوماتفيأو

ا!؟1أ!بأا!ب

بأىبولأ

شاملةمجموعةرسماكلفيالمستطيلويمثل

تناقحق.التيالعناصرمجموع"!أاشمز

.المجموعاتنظريةأيضا:انظر

.جبران،التوينيان!:.التويليجبران

اهـ،35أ-.03)1خليلجبران،جبران

أعلاممنجبرانخليلجبرادأم(.3!ا-أ883

وكاتبمفكرفهو،المواهبمتعدد،اللبنانيينالمهجري!ت

الشمالي،بلبنانبشريقريةفيولد.ورساموأديبوشماعر

إلىعادثمأمريكا.إلىالمارونيةعائلتهمعصغيراوهاجر

العربيةليدرسعاما،عشرخمسةابنوهو،بيروت

منسنواتأرلغوبعد،الحكمةمدرمعةفيوالفرنسية

المهاجرجريدةفييكتبوبدأبوسطهن.إلىرجعالدراسة

فيوأصدر.وابتسامةدمعةبعنوادمقالاتالعربية

قصص:بمجموعتيأتبعه،الموسيقىالأولكتابهام509

إدانةإلىفيهمادعا،المتمردةالأرواح،المروجعرائس
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أيديمنالحريةانتزاععلىوالعملالاجتماعيةالنذالة

الظالمين.

الفنية،دراستهلمتابعةام809عامباريسإلىسافر

العالميالمثالبفنفيهاتأثر،سنواتثلاثهناكفأقام

صاحببليكوليمالإنجليزيبالشاعرتأثركما،رودان

هناكبأنجبرانويعترف.وإبداعهحياتهفيالأكبرالأثر

المسيح،:قلبهبهمامتلأالإنسانيةعظماءمنثلاثة

إلىفرنسامنعاد.طالبأبيبنوعليومحمدعهثط،

تلكفييقرأوأخذ،نيويوركإلىارتحلسنةوبعد،بوسطن

بفلسفته.متأثرانيتشهمؤلفاتالفترة

جبرانعلىواضحبشكلأثراعاملانوهناك

فيعاشفقد،مختلفةأماكنفيالعيم!هما:وإبداعه

وبلجيكا،ومصر،،وسوريا،وفرنعسا،وأمريكا،نلبنا

ليا،يطاوإ،نياسباوأ،ثيناوأ،(سطنبولإ)نةلاستاوازمير،وأ

مجرىغيرتالتيهاسكلماريمثل:بالنساءوعلاقته

حبيبتهكرامةوسلمىبه،وعنايتهاعليهبعطفهاحياته

.زيادةومي،المتكسرةالأجنحةروايتهوبطلةالأولى

الدابلكتابةالمؤثرينلهذينكانفقد.زيادةمىانظر:

رسائله.أهم

،نيويوركفىالقلميةالرابطةتأسيص!فيشارك

وأتحفالشعر.انظر:.أم029عاملهاعميداوانتخب

،اللغاتمعظيإلىترجمتمؤلفاتبعدةالعربيةالمكتبة

كتابويعد،العواصفبمالإنسانابنيسوعمنها:

وخيالهفلسفتهعصارةفيهوضعإذ،كتبهأهمالنبى

فيهتأثروقد،والحقوالجمالبالحبفتألق،الوهاج

تميزفقدألمملوبهأما.زرادشتتكلمهكذانيتشهبكتاب

لغتهوفي،المطلقةالحريةإلىوالدعوة،والصوفيةبالرمزية

الخطابىوالتأثيرالوجدانيةالجرأةبينتجمعسهولة

الإنجيلي.

مسقطإلىجثمانهفنقل،السلبمرضإصابتهإثرتوفي

مؤلفاتمنمخلفاتهلممائرضممتحفلهأقيمحيث،رأسه

فنية.ولوحات

أفكاراشعرهأجملمنالمواكبقصيدتهوتعد

.الناسبينالقائمةالنفاقعلاقاتيصورحيثوصورابم

فيها:يقول

جبرواإذامصنوعالناسفيالخير

قبرواوانلايفنىالناسفىوالشر

تحركهاآلاتالناسوا"كثر

تنكسرثميوماالدهرأصابع

بهايسيرقطعانالناسفأفضل

يندثريمت!لموانالرعاةصوت

قوله:جبرانفلسفةتصورالتيمقاطعهاأجملومن

عد4الغاباتفيليس

العقابفيهاولالا

ألقىالصفصاففإذا

الترابفوقظله

هذيالسرو:لايقول

الكتابضدبدعة
ثلبئالناسعدلإن

ذابالشمسرأتهإن

وغنالنايأعطني

القلولبعدلفالغنا

يحبكنسيجالجبردينمنسوج.مسموجالجيردين،

منحرفبشكلالنسيجفيالغزلخطوطمنهتبرزبطريقة

منالنوعهذايدعى.القماشقطعةمنواحدجانبعلى

قماشيصنعوقد)التويل(.المضلعبالنسيج!النسيج

الرايونأوالحريريالقطنأوالصوفىالغزلمنالجبردين

وعادةكيميائيا.المصنعةالأليافمنمزيجأوالمغزول

مصنوعةكانتإذاأكثرأوسما21القطعةعرضمايكون

إذاأكثرأوسما5.و،المغزولالرايونمنأوالقطنمن

القطنالمصنعونويستخدم.الصوفمنمصنوعةكانت

والفسابنوالقمصانالستائرصناعةفيالمغزولوالرايون

الصوفويستخدم.العسكريةوالبدلاتوالبنطلونات

ومعاطفالعسكريةالبدلاتصناعةفيغالباالمغزول

معاطفعلىأيضاالجبرديناسمويطلق.والبدلاتالأمطار

الجبردين.صوفمنتصنعالتيالأمطار

.النباتنموتنظمالهورموناتمنمجموعةالجيرلين

ويمكنوالفو.الخضراءالنباتاتفيطبيعياالجبرلينويصنع

معملية.بوسائلوالفطرالخضراءالنباتاتمنإنتاجهأيضا

وأشهرهاالجبرلين،مننوعا06منأكثرالعلماءاكتشف

الجبرلين.حمض

النباتاتمنمعينةأنواععلىالمجهزالجبرلينرشويمكن

الساقفإنما،نباتعلىالجبرلينوضعوعندنموها.لزيادة

ويزيد.الطيعيالمعدلمنواطولأسرعبشكلتنمو

ويثمر.يزهرالنباتيجعلالذيالمعدلمنأيفخاالجبرلين

مثلابالجبرلينالعنبفمعالجة،تجاريةالمشخداماتأيضاوله

المزارعونيستخدمهولذا،العنبمن!خمانوغاتنتج

العنب.انتاجيةلزيادة

وقد.تمييزهتمالجبرلينمننوعأولالجبرلينوحمض

العشرينالقرنمنالثلاثينياتفياليابانيونالعلماءعزله

الشتلةبمرصالمصابالصغيرالأرزنباتمنالميلادي

كمياتتنتجالتيالفطرياتتسببهالمرضوهذاالحمقاء.

الجبرلين.حمضمنكبيرة
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الأحداثبأنأصحابهيعتقدفكريممامذهبالجيرية

وبالرغمعليها.البشريةللمخلوقاتسيطرةلاقوىتقررها

لهمأنإلاالعامالاعتقادبهذايقبلونالجبريينجميعأنمن

.الأحداثتحتمالتيالقوىأنواعماهيةحولمختلفةآراء

تسمىآلهةثلاثةهناكمثلا،الرومانيةالأساطيرففى

المذهبوهذا.البشريةمصيرعلىتسيطرأنهايزعمالأقدار

العالمفيظهرتالتيالجبريةجماعةمذهبعنيختلف

،الميلاديالسابع،الهجريالأولالقرنفيالإسلامي

أيضاتسمىوالتىصفوانبنجهمرألمسهاعلىوكان

الجهمية.:انظر.الجهمية

سموفمايقررالإلهأناللاهوتيونالجبريونويعتقد

بصفةويسمون-العلميونالجبريونويعتقد.يحدث

فيزيائيةقوىتسببهاالأحداثبأن-الحتمييهتعامة

النظرياتباستخدامتفسيرهايمكنوبيولوجيةوكيميائية

العلمية.

جميعكانتإذافيماكذلكالجبريونويختلف

وأ،كونينظامأوخطةمنكجزءمقدوراقدراالأحداث

نألهايتحتمالتيهيفقطالأحداثبعضكانتإذاما

عامةالعلمعلىجبريتهميقيمونالذينأولئكأما.تحدث

الجبرلنلأنللجبريةالكونىالنظامبمبدأيأخذونفإنهم

يمكنلاالمستقبليةالأحداثكلأوبعضبأنيعتقدون

والجبريون.الماضيةالأحداثتغييريمكنلاكماتغييرها

بالمستقبل.التنبؤبإمكانيةيعتقدونماغالبا

.الإرادةحريةالفدربم:أيضاانظر

الفرير.جعفرأبوانظر:.جبريلابن

الضاربوالأبيضالأبيضبيندونهيتفاوتمعدنالجيس

!شأ02403+2للجبسالكيميائيةوالصيغة.الصفرةإلى

طبقاتتكونتوقدباريمم!.جصلصناعةويستخدم

مخلفةالبحر،مياهتبخرتعندماالجبسمنضخمة

الحبس.ترسباتلتكونالمذابةوالكبريتاتالكالسيوم

الإصبع.بظفرخدشهيمكنأنهدرجةإلىناعثموالجبس

تسمىشفافةبلوراتشكلعلىالأحيانبعضيىفيويكون

.اللقاعالحجرتسمىبنيةبلوراتأوالقمرحجر

هيدراتأنهللجبسالكيميائيةالصيغةوتوضح

وعندالماء.علىالهيدراتويحتوي.الكالسيوملكبريتات

تعرفالعمليةوهذه،مائهأرباعثلاثةالجبسيفقد،تسخينه

ناعمأبيضمسحوقإلىالجبستحيلوهي،بالتكلس

!الماءخل!هسدالجصويت!سب.باريسجصيسمى

أنواعكللتصنيعباريص!جصويستخدمللهواء.وتعريضه

السبائك.

الجبصيكون،عاليةحرارةدرجاتإلىتسخينهوعند

المكلسالجبسويستخدم.يحتويهالذيالماءكلفقدقد

،القاعدةطلاءلتجصيصالبناءصناعةفيالصورةبهذه

،الجدرانألواحوفي،الخشبيةوالشرائحالجصألواحوفي

الحلوياتمثلمنتجاتفيحشواأيضايستخدمكما

والطلاء.

بعضفى(الأرضي)الجصالمطحونالجبسويستخدم

.الكالسيومإلىتحتاجالتىللتربةمخصباالأحيان

الجيريالحجرلانالحاضرالوقتفيكثيراولايستخدم

كالسيومكميةعلىتحتويالجاهزةوالمحصباتالمطحون

منالبورتلنديالإسمنتلمنعالخامالجبسويستخدمأكثر.

الطلاءلصناعةأيضايستخدمكما.كبيرةبسرعةالتصلب

معظمأنوالواقع.الجدرانوجصالعزلوفيوالمرشمحات

جبسعلىتحتويالينابئوالابارمنتأتيالتيالعسرهالمياه

بعضيكونتبخيرها،يتمأوالمياههذهتغلىوعندما.مذاب

الإناء.فيبيضاءطبقةالجبس

العالم.أنحاءكلفيوموجودمعروفمعدنوالجبس

بلدأيمنأكثرالجبسوتستخدمتنتجالمتحدةفالولايات

الولاياتبعدوإيرانواليابانوفرنساكنداوتأتيآخر.

إلىباريسجصاسمويرجع.الإنتاجحيثمنالمتحدة

ويوجدفرنسا.فيباريمرحوضفيالجبسترسبات

كبيرةبيضاءأحجارمنيتكونمرمر،هيئةفىأيضاالجبس

أوانشكلعلىالمرمرماينحتوغالئا.الحبيباترقيقة

الزخارفأوللأزهار

.المعدنالمرمر،،الصلابةبمباريسجص:أيضاانظر

دطلاءيستخدمبالجصشبيهطلاءالغرويالجيس

السطوحهذهالفنانونيرسم.الخشبيةالسطوحتعرق

ويصنع.الفضيةأوالذهبيةالرقائقعليهايضعونأو،المطلية

وإضافةغرويمحلولتسخينطريقعنالغرويالجبس

سائلايبقىالخليطوهذا.إليهالأبيضالطباشيرمسحوق

علىبوضعهالفنانويقومساخنا،مادامخفيفاقشديا

يجلوهثم،يجفحتىويتركهالفرشاةمستخدفاالخشب

الغرويالجبصويستخدم.اللونعاجمماناعمايصبححتى

فيالخشبيةواللوحاتوالأثاثالصور،لإطاراتأساسا

الزيت.منبدلاالممزوجةبالألوانالرسم

الرسم.:أيضاانظهر

منجزءاتشكلجبسونصحراءصحراء.،!جيسون

وبحيرةدسابوينتمنتبحيرةبينوتقعأمشراليا،غربىهضبة

حجريةمنطقةوهي.الجديمدارطولعلىماكدونالد

وصخرية.
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!ا.-ألبرتافىأثاباسكانهرطولعلىترتفع،الوعرةالروكيجبالمنظومةمنجزءالجمالوهدهيجاورها.ماعلىتطلمهيبةجبليةقمم

الجبلى

.يجاورهماكليعلو،الأرضتضاريسمنجزءالجيل

فيتلالاالناسيسميهمالكن،التلالمنأكبرعامةوالجبال

فيجبالايسمونهمماوارتفاعاعلوأأكثريكونقدما،مكان

شماليبينينتلالارتفاعيبلغ:المثالسبيلعلىآخر.مكان

جباليباإرتفاعحينفيالبحر،سط!حعنم398إنجلترا

س!إلبحر.عنم193بفرنسابريتانىفيأري

وأجرفوقممشديدةومنحدراتجوانبوللجبال

يعتبرونالأرضعلماءمنوكثيرقليلا.مستديرةأو،حادة

نطاقينعلىاحتوتإذاجبلاالأرضمنالمرتفعةالمنطقة

علىأكثر،أوالنباتيةالحياةمنونطاقينأكثر،أومناخيين

وأكثربرودةأكثرالمنا!يصبحوعموما.مختلفةارتفاعات

فإن،العالمأرجاءمعظموفى.الارتفاعتزايدمعرطوبة

حولهعمام006عنيقلألايجبما،جبلارتفاع

مناخيين.نطاقينعلىليحتوي

وقدوحيد،بركانمثلمنفردةقمةالجبليكونقد

السلاسلمجموعةوتشكل.جبالسلسلةمنجزءايكون

سلسلةتشكل:المثالسبيلعلى.جبليةمنظومةالجبلية

جبلية،منظومةألمشرالياشرقيفيالمشهورةديفيدنججبال

الزرقاءوالجبالإنجلاند،نيوجبالسلسلةمنكلاتشملإذ

ويلز،ساوثنيوفيالأستراليةوالألبويلز،نيوساوثفي

الغربية.فكتوريافيوالجرامبيانوفكتوريا

اليابسة.علىتتشكلمثلما،المحيطفيالجبالوتتشكل

حيث،المحيطقاعفوققائمةجبالهىالجزرمنالعديد

فيجبليةمنظومةأطولويوجدالماء.سطحفوققممهاترتفع

تحتبأكملهاغالبامغمورةالأطلسيالمحيطوسطفيالعالم

المحيطشمالمنكما000.6علىيزيدماإلىوتمتدالماء،

تقريبا.)أنتاركتيكا(الجنوبيةالقطيةالقارةوحتى،الأطلسي

مثلكجزرقمما،العاليةالجبلية)الحيود(المتونبعضوتشكل

سورتسي،فىمنهاالقريبةالبركانيةوالجزرأيسلندا،جزيرة

.ام639عمامالأمواجمستوىفوقظهرتالتي

قمتهترتفعهاالتيبالمسافةالجبلارتفاععنيعبروعادة

لعامالجغرافيالمسحوحسبالبحر.سطحمستوىفوق

منطويلةولمدةاعتبرقدإيفرستجبلفإنأم،9ء4

عنم82848ارتفاعهوبلغ،العالمفيجبلأعلىالزمن

قيماالحديثةالجغرافيةالممسوحاقترحتوقدالبحر.سطح

2كجبلوكذلك،إيفرستجبللارتفاعاتجديدة

دابسانج.جبلأوأوسق،جودوينبجبلأيضاالمعسمى

جبلارتفاعيفوق2كجبلارتفاعأنالمسوحهذهوترى

يعادحتىهذايقبلوالنالعلماءلكن.قليلةبأقدامإيفرست

مجددا.الجبلينقياسبى

قمةأعلى،هاوايجزيرةفيكايماونابركانيعد

البحرسطحمستوىعنيرتفعوهو.العالمفيجزيرة
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منبدءاكايماوناارتفاعقيسماوإذا.م502.4بمقدار

سيبلغارتفاعهفإن؟الهادئالمحيطقاعفوققاعدته

طولآ.كيلومتراتعشرةمنأكثرأيأم0)302

الجبالأهمية

فيالمتحكمةكونهامنالجبالسلاسلأهميةتأتي

لماأهميةذاتوهي.لهاالمجاورةالمناطقمياهوتدفقمناخ

لكونهاأيضاومهمة،وحيواناتنباتاتمنعليهايعيش

نشاطاتعلىتأثيرالجبالولسلاسل.للمعادنمصدرا

تنقلهأنماطتحددف!.معيشتهوأسلوبالإنسان

نفسه.عناكترويجعوأماكن،إقامتهوأماكن،وموأصلاته

يمكنالذيالانقلابمناليابسةتحميوذاكهذاقبلوهي

مساحتهاتتجاوزالتيالمياهفيالأمواجهياجينئكنأن

.أخرىكونيةتقلباتأيوضد،الأرضمساحةمن07%

رواسيالأرضفيوألقى)الضيزكتابهفيتعالىاللهيقول

نجعلألم):سبحانهوقال.أ5ةالحلبكم!تميدأن

.6،7:النبأ!أوتاداوالجبالتانرمهاداالأرض

الهواء،حركاتفيبقوةالجبالسلاسلتؤثر.المناخ

ندىأومطر،إلىالبخارتكثيفحيثمنالتساقطوأنماط

زادكلماالهواءحرارةدرجةوتهبط.إلخ....ثلجأو

ب!صميةيحتفظأنيستطجعلاالباردالهواءأنكما.الارتفاع

الهواءفإنلهذاونتيجة.الدافئالهواءيفعلكماالرطوبة

المواجهالجبلمنحدرصاعدايتحركعندما،الرطبالدافيء

قطراتإلىماءبحارمنبهماويتكثفيبردفإنه،للرياح

الموأجهالجبليالمنحدرعلىالماءيسقطوعندئذالماء.من

ثلج.أومطرهيئةعلىللرياح

قديكونأنبعد،الجبلقمةالهواءيجتازمإلوقت

جانبيكونالسببولهذارطولة،منبهمامعظمفقد

المعاكسالجانبيسمىالذي،الرياحعنالبعيدالجبل

وتسمى.للرياحالمواجهالجانبطمنجفافاأكثر،للردجى

الجبالسلسلةمنللريحالمعاكسالجانبعلىالجافةالمنطقة

تقعالعالمصحاريمنالعديدأنالمعلومومنا!لطر.ظل

المطر.ظلفي

للعديدالمياهتوفرفيوتتحكمالجبالتؤثرا!لاء.تدفق

تسقطالأمطارمنالكثيرإنحيث.الشاسعةالمناطقمن

تستمدالأنهارمنالعديدأنكما،الجبالمنحدراتعلى

ريوجراندينهريفإنوكمثال.جبليةمناطقمنمياهها

مياههماكليستمدان،الشماليةأمريكافيوكولورادو

العاليةالجبالعلىالثلجمنكثيرويذوب.الجبالمنتقريبا

تضكلالجبالفإنلذلكفقط،الصيفف!مولأثناء

فتراتأثناءحتىوالأنهارالجداولتغذيمائيةخزانات

صيفا.والجفافالقحط

المياهووفرةالشديد،الجبليةالمناطقلانحدارونظرا

محطاتلإنشاءملائمةمواقعتعدفإنها،المتدفقةالجارية

كوبائية.طاقةإلىالساقطةالمياهطاقةلتحولكهرومائية

اللازمةالكهربائيةالطاقةمعظمالجبليةالنرويجبلادوتنتج

المائية.القوىمنلها

متنوعةظروفعلىالجبالتحتوي.والحيواناتالنباتات

مناسبةبيئاتتوفرفإنهاولذلك،الختلفةالارتفاعاتحعسب

منالقليليعيمق.والحيوانيةالنباتيةالحياةمنعديدةلأنواع

قممتكسوالتيالثلوجفوقالقارسالبردفيالحيةالكائنات

الصغيرةالحيواناتمنمختلفةأنواعوتستوطن.الجبال

السفلىالأماكنفيوالبيكا،،القارضةالشنشيلةمثلالحجم

إلىجنبا،الأماكنهذهفيويرافقها،الثلجيةالحقولمن

كالماعزالتابتةالقدمذاتالكبيرةالحيواناتمنالقليل،جنب

،بالشجيراتالحيواناتهذهوتتغذى.والضأن،الجبلي

خطيسمىمافوقتنموالتيالأخرىوالنباتات،والطحالب

.البرودةبسبببعدهالأشجارتنمولاالذيالشجر،

التيالجبالمنالعديدالشجرخطتحتويوجد

النباتيةالحياةمنكثيرةبأنواعالمليئةالغاباتتكسوها

عدمحدإلىجافةالعالمأجزاءبعضوتكون.والحيوانية

الأكثرالجبليةالمناخاتعدافيماالأشجار،لنموملاءمتها

هذهمثلفىالأخشابصناعةوتعتمد.ورطوبةبرودة

الجبلية.المناطقفيتنموالتيالخشبيةالغاباتعلى،المناطق

منالعالمفيالمعدنيةالمصادرمعظمتأتي.المعادن

مثلجيولوجيةبعملياتالجبالوتتشكل.جبليةأقاليم

العملياتهذهتجلبوربما.والزلازل،البركانيةالثورانات

تعدينها.يمكنحيثالأرضسطحمنقريباالقيمةالمعادن

منعديدةأجزاءفيالججالتقوم.الإنساننشاطات

عملياتتعوقالتيالموافيأوالحواجز،بدورالعالم

انعزالإن.للإنسانبالنسبةوالاتصالوالاستقرار،،الانتقال

بمالثقافاتفيتبايناأوجدقد،الجبليةالإنسانيةالمجتمعات

مئاتالناسيتكلممثلاالسويسريةالألبجبالففي

مختلفة.لغاتلأرلغتعودالتياللهجات

عامكلففي،مهمةترويحيةمناطقأيضاالجبالوتعد

الجبلية،المناطقفيإجازاتهمالناسمنملايينيقضي

وأ،الجبالويتسلقونويتزلجونويتمشونيخيمونحيث

الطيعيةالمناظرورؤية،النقىالهواءاستنشاقبمتعةيكتفون

الخلابة.

الجبالتنشأكيف

سبباشيءلكلجعلالذياللهبتقديرالجبالنشأت

فياللهآياتبعقلهويدركويتدبريبحثأنللإنسانوأتاح

أرضيةقوىبفعلنشأتالجبالأنالعلماءويرى.خلقه



302الجبل

منالبركانيةالجبالتتكونلذلكونتيجة،الأرضسطحالقرنمنالستينياتأوائلوفيطويلا.زمنااستغرقتهائلة

البازلتصخريمثل،أساسيبشكلالناريةالصخورتكونكيفيةتوضحنظريةالأرضعلماءطور،العشرين

المادةوتتجمدتبرد،عندمايتشكلاناللذينوالريولايتهذهعلىأطلقوقد،أخرىجيولوجيةومعالمالجبال

أنواعثلاثةمنواحدةالناريةالصخوروتعد.المنصهرةالنظريةهذهوحسب،الصفائححركيةنظريةاسمالن!ية

هماالصخورمنالآخرانوالنوعانالصخور.منرئيسية،متينةكبيرةصفائحلممبعمنتتكونالأرضقشرةفإن

هذانويوجد،المتحولةوالصخورالرسوبيةالصخورفيالصفائحوهذهحجما.الأصغرالصفائحمنوعدد

.أخرىبعملياتتشكلتالتيالجبالفيالنوعانفوقهاالمتحركةالصفائحهذهوتحمل.مستمرةبطيئةحركة

البركانية،للجبالالمكونةالحركاتمنالعديدإنالحركاتوتحدث.المحيطاتوأحواضالقاراتمنكلا

الاندساسنطقلجهايطلقأمطكشفيتح!ثهذهبينالفاصلةالحدودطولعلى،عادةللجبالالمكونة

تتصادم)جفنطاق(النطقهذهوفي)الانضواء(..الصفائح

الأرضية،القشرةصفائحمنكبيرتانقاريتانصفيحتانحعسبمصنفةالجبالمنأساسيةأنواعخمسةهناك

الصفيحتينإحدىحافةتنضويأوتندسأنويحدثجبالاتشكلها:إلىأدتالتيالأرضيةالعمليات

عمليةالعمليةهذهوتسمى،الأخرىالصفيحةحافةتحتانكساريةكتليةجبال3التوائيةجبال2-.بركانية

بينالشديدالاحتكاكوبسببألانضواء،أوالاندساس.تحاتيةجبالء-قبابيةجبال-4

ابزءنفي،الأرضباطنحرارةإلىبالإضافةالصفيحتينمنأكثرأوواحذاالرئيسيةالجبالسلاسلتحويقد

سطحإلىبدورهويصعدينصهر،الصفيحةمنالمنضويجبالسلسلةبدأت،المثالسبيلفعلى.الأنواعهذه

النشاطهذامثلشكلوقدبركانيا.ثورانامكوناالأرضأنلبثتوما،التوائيةجبالأأستراليا،شرقفيديفيدنج

جبالسلسلةالانضواءعمليةعنالنابخالبركانيالكتلرفعتثم،والتحات،التعريةلعملياتخضصت

فيالبراكينكما،الشماليةأمريكافىالكسكيد.انكساريةكتليةجبالآمشكلةأعلىإلىالمتعرية

الجنوبية.وأمريكا،المكسيكإتنابجبلالشبيهةالبركانيةالجبال.البركانيةالجبال

قاعتحتصفيحتينبينالانضواءنطاقوقعوإذامنتشكلت،اليابانيفوجيوجبل،وفيزوف،الإيطالي

يشكل،الحالةهذهفيالنابخالبركانيالنشاطفإن،المحيطفوقوتراكمه،الأرضباطنمنالمنصوالصخراندفاع

جزروتعد.الجزيريالقوستسمىالجزرمنسلسلة

أمثلةالهادئالمحيطفيمارياناوجزرألاسكافيالوشيان--:-::----------

عنبعضها،الصفائحتباعدالبركانيةابرالحسالولأافقسبناعلى---صص!!؟ط--!!!!!شقيص!-كأ!!كأكا!"+!7"!ص

:.كا-7-لم-؟"،7لاكا"3خلاظ-+!غ!كم-ش!ص7-""3-!سسس---،ءيرفيتر

إلىعدلكوالصححرتينالمندفعيسجمعالصفسحسرلصهيراس!لإحي!ضبعضنرنخلاح!ى!يريم*/؟س+!،""زررزخل!عيرككسير!ير،!ص!!نرجمبمش!كا،

سلسلةتسمىالمحيطماءتحتمغمورةجبلية!و7:!لا-!شخ!-مح!كأ-كا-ل!اا!ىبرا!!ا

المحيطوسطسلسلةتشكلتفقد،محيطيةوسطمعالأرضيةالقشرةمنقطاعاتتصادممنتتكونالالتوايةالجبال

الصخريالصهيريبردوحيث.الطريقةبهذهالأطلسىالضةفىالصحورطبقاتتجعدإلىالتصادمهذاويؤديبعضها،

غو،الصفيحتينبينوالمتجمعالأرض!اطنمنا!ر!عبلتموبتفنمطوتثك!!ضءإلىهذايؤديماوغالباوطيها،

قاعافإنمتباعدينباتجا!نالصفيحتينتحركاستمرار.أعلاهالشكلفيي!هوكما

المتصلمة.المادةمنيتشكلحديدامحيطا+-و3--خ-::لإكأ-7-سخ--سب-ء-ءا-عء!يرررير

.ءس-كا--خس--"7--ححقيم!به!-؟3*!ء*!-كا!ء

ظحوو---لا-؟--7-س-خكأ،كا-كايرصكاص!!"!-ءكلئه!ل!لاكاس*"!!"

مستقلةبعملياتتشكلت،اخرىبركانيةجبالوهناككا!!ةص"؟!ء-،تنزر!لإكا؟لأ"ء؟س!سءدسرلأص!ع!لأكا"-كا!ي!وريمء!!-!*وبر!يميرس

ثة،ء؟!اسك!حرع!لأ3ير!!33بهي؟،!،!لم-ير!شقي-اصرزء!خ،صكاثم!كهررررر-!زررز؟كاكا-كاور"رزكا

الجبالهذهانالارضعلماءويعتقد.الصفائحنشاطعنءئنىث!33كا!7!+شءكاكا4!!!.كاض*كا!في*كزبر؟*ضغكالأ"ير!!-كيم!*

الصهيرمنأعمدةوهي،الوشاحريشعننشأتقديرابرحمحمهـو!،ص*ي!هحى!!*ء33؟،!!3!6\ع-3ء+

كا3ورونمسكأفي؟كائن،؟/+؟ء-برح!-،!ننكا،ح!*لم3؟1به!!؟ططلم:*!-ص-!يم/!تر/

هذهوتكون،الارضاعماقمنصاعدةتنبثقالصخري!!،/ص؟ئء7!صص!!صى3!!،ء!ل!. لم

"ض!برنر،!ص*ص-،31ءأ"ير!آ،حم!علأ-ىص-وء! وعندمافوقها.للصفابالمتحركة،لنعسةثابتةالريشيز/حلا*؟بر!،كي!-!!،ش*3!*ء!؟

يشكلفإنهالأرضسطحمنالصخريالصهيريقتربا!ضةم!ضححةكتلتدفععمدماتتكونانكساريةكتليةجبال

تثورأنتلب!ما،السمخونةبالغةحراريةنقاطاأوجيوباالكتلتد!عوقدصدعا.يسمىكسرحططولعلىأجاعاالأرضية

فوقالصفائحتحركواستمرار،الوقتمروروء.لبركانكط.أعلاهالشكلفيكما،عديدةصدوعبيرعالياهذه
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العالمفيالمتن!هوليةوالقممالجبالبعض

سطحعنالارتفاعالاسم

)بالأمتالألبحرا

770،1أحد

581،5راتراأ

6825تلسيهواستاإ

5614طلسأ

6؟!95جواا!ونكا

8708نابورناأ

2545تيبيتلبوبوكا

6؟762زوتشيمبورا

إتناجبل

لبرالرإجبل

إيفرستجبل

رينيرجبل

هلنزسانتجبل

اتلسروا

شاستاجبل

فوجىجبل

كانشينجنجاجبل

كوسيياسكوجبل

كينياجل

لبنانجبل

لوجانجبل

ماكالوجل

ماكينلىجبل

هودجبل

ويتنىجبل

فيزوف

بايكسقمة

لاسنقمة

جودوينجبلأو،2ك

دابسابخأوأوسق

كوتوباكسي

وركيليمنجا

ترهورنما

لوواوناما

بلانمون

كايوناما

يونغفراو

093،3

633،5

848/8

لأ24!3

لأ5412

066؟3

4317

776؟3

8518

228/2

911/5

8803

لأه519

481/8

916،4

708،4

50412

4158

المكك

المورةالمدية

تركيافىالشرقيةالهضة

المكسيكهصمة

العرىالمعرب

الأرحتيراديالأسدير

ديا!لىالهملايا

الم!صسيكهصة

الأكوادورافيالأسديز

صقليةحزيرة

روسيا!يالقوقار

معليبالحدودعلىالهملايا

التميت

واشطر!ىالكسكيد

والتسطرفىال!سسكيد

ا!رسةاالحزيرهعرلي

اجمورياكالىاحصس!جدا

اجاسارالىهوشرحريرة
معسادحدودع!ا!ملاياا

الهسد

الأممتراليةالأل!

كيمياوسط

لسالى

كداليإلياسسالت

معليبالحدودعلىالهملايا

التيبت

لألاس!طألاسكاحمالسلسلة

أوريجود!يال!صس!صيد

كاليفوريهالينيفادامييرا

إيطاليا

فيلرودتجالسلسلة

كاليمورليافيالكس!جد

فىموستاعأوكاراكورام

كشمير

الأكوادورديالأنديز

تزانيامىمعزولةقمة

السويسريةالحدودعلىالألب

لإيطاليةا

هاوايجزيرة

بالسوداددارلورمديرية

الهرسميةالحدودعلىالألب

السويسريةالإيطالية

هاوايحزيرة

سويسرافيالأل!

مهمةحقائق

المسلمين.عدمقدسةمكالةله

عليه.ر!ستقدلوحسفيمةأنالمعتقدمن

البيضاء.المرأةيعنيأزتكياسم

والجزائرالمغربعبرتمتدطويلةحبالسلسلة

وتوس!.

العربياممرةا!ديقمةأعلى

مأ53!عامحتىتسلقهأمك!حلأعلى

الدخانذاالحمليع!ىأزتكىاسم

نص!فىحبلأعلىأنهعديدةلسينيط!كالى

العربي.الكرة

.مرة026منأكثرثارقدلركادأنهالمعرو!س

أورودادىحبلأعلى

عاممرةلأولارتفاعهقيسالعالممىحبلأعلى

مأ539

واشنطنفيقمةأعلى

الولاياتدىالنشطةالقليلةالبراكيرمنواحد

الأمريكيةالمتحدة

العرديةالجريرةفىوأعلاهاالحمالسلاسلأصول

اضوأما!متهمشهور

اليابالييرمنال!-عند!قدشامكالايعد

العالمديحلأعلىتالت

أستراليافيقمةأعلى

الامشواءحطعلىقاعدة

المتوسطللبحرالشرديالساحلعلىالحبالأشص

كدافىقمةأعلى

العالممىحبلأعلىرابع

الشماليةأمريكافىقمةأعلى

المثالتكسوهحامدلركاد

كاليفورديافىحماطأعلى

الأوروبيةالأرصعلىالوحيدالسشطالركاد

الروكىحبالفيشصةالأكثر

المتحدةالولاياتفيالمشط!القليلةالبراكيرأحد

العالمفيحبلأعلىتاي

العالمديالشمطةالبراكينأعلىأحد

إفريقيافىجبلأعلى

الجريئينالحباللمتسلقىمححب

العالمفيبركانأكر

المحاخاتمتعدد

الألبحمالأعلى

العالم!يحزرقمةأعلى

الحبلمنحزءاتصعدكوبائيةحديدس!شة
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الغربيالكرةنصففيالرئيسيةالجبال

منخطاتشكلالأخيرةهذهفإن،الصخريالصهيرريش

عندماالأسلوببهذاهاوايجزرتشكلتوقد.البراكين

شمالياتجاهفيالهادئللمحيطالحاملةالصفيحةتحركت

.صخريصهيرريمقفوق،غربي

ش!رقيفىالأبلاشجبالتشبه.الالتوايةالجبال

عندماتشكلتاوقدأوروبا،فيوالألب،المتحدةالولايات

وتجعدطيإلىأدىمما،لوجهوجهاصفيحتانتصادمت

رسوبيةصخوراالالتوائيةالجبالتحويماوغالباحافتيهما.

استقرتعندماتشكلتالتيوالطفلالجير،كحجر

النباتاتوبقاياعمراالأقدمالصخورمن)فتاتالرواسب

ثمومن،المائيةالمسطحاتقيعانفوق(القديمةوالحيوانات

للحرارةالرسوبيةالصخورهذهتعرضتماوإذا.تصلبت

صخورإلىيتحولبعضهافإن،الشديدينوالضغط

الإردواز.وصخرالرخامحجرمثلمتحولة

الرسوبيةالصخورمنالرواسبأسمكتتراكم،وعامة

الصفائحتتصادموعندما.القاريةالحوافطولعلى

المتراكمةالرواسبطبقاتفإنعليها،المحمولةوالقارات

بطرفيهدفعإذاالمنضدةمفرشيطوىكماوتطوىتتجدد

إلىللرواسبالثنيأوالطيهذامثلويؤدي.المنضدةعبر

منفيهاالصخريةالطقاتتجعديتراوحالتوائيةجبالنشوء

مع،معقدةحادةطياتشكلإلىلطفةتموجاتشكل

منالأبلاشجبالمعظموتتكون.الطقاتوتكسرتصدع

بقوةمطويةف!الألبجبالأما.بلطفمطويةصخور

يقطعربما،المناطقبعضفيالجباللهذهالمتسلتىإنبحيث

فمرة.التسلقأثناءعديدةمراتالواحدةالصخريةالطقة

تعودثممقلوبةتكونأخرىومرة،قائمةالطقةأننلاحظ

هذهصخورطبقاتفيالوضعهذاويستمروهكذا.قائمة

أثناءيحدثوربما،والتصدعالطيالشديدةالجبال

باطنمنالصهيريندفعأنالجبالهذهنشوءعمليات

رسوبية،صخورطبقاتفيمتداخلاأعلىإلىالأرض

ناريةوصخورالجرانيتصخرمنعروقتكوينإلىومؤديا

ارتفاعوكذلكالحرارةدرجةارتفاعيؤديوقد.أخرى

العليا،الصخورطبقاتثقلضغطعنالناجمين،الضغط

متحولةصخورإلىالعميقةالرسوبيةالطقاتهذهتغيرإلى

الشيست.كصخر

العربيالعالمفيالجبال

.م009ارتفاعأقصى،والشراةعجلونحبال:الأردن

.ام،005هوارتفاعوأقصىالوسطفيالدخانجبل:البحرين

.أم054ارتفاعأقصى،الشعانبيجبل:تونس

.م005.2ارتفاعأقصى،وتامسيليأطلمي!جبالالجزائر:

فيمرةوجبلالجنوبفيالرجافوجبلكنيتىجبال:السودا!

.م.0003ارتفاعأقصى،الغرب

.ام،005ارتفاعأقصىالجنوبإلىالشمالمنجبالسلسلةسوريا:

.ام،052ارتفاعأقصىالأخضرالجبل:عمان

.ام،005ارتفاعأقصىلبنانجبال:لبنان

.ام0022ارتفاعأقصى،الجنوبفيتيبستيجباللا:

.ام،007ارتفاعاقصىالأحمر،والبحروالطهوركاترينجبلمصر:

.م005.2ارتفاعأقصى،أطلسجبال:اللغرب

ما038،يباإرتفاعهاالسرواتجبال:السعوديةالعربيةالمملكة

.السودةجبالفيم.0،13إلىالارتفاعويزداد،مكةقرب

.ام،035ارتفاعأقصىالسرواتجبال:المن
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الشرقيالكرةنصففىالرئيسيةالجبال

فىالرئيسيةالجبالبالرسموضحتوقد.اللشهورةالجباللعضقائحةفر!أسماؤهاأدرجتالتيالجبالمواقعأدلاهالخريطةتحدد.الجالمواقع

الجبالمضاهاةإمكانية،كدلكالرسمويبلى(.السابقةالصفحة)أعلىالغربىالكرةنصففيالرئشةوالجال)أعلاه(،الشرقيالكرةنصف

.الارتفاعحيثمن
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منالجبالهذهتتكون.الانكساريةالكتليةالجبال

دفعتأوأميلت،الأرضقشرةمنضخمةصخريةكتل

جبالسلسلةوتعدصدعا.يسمىكسرخططولعلى

فىنيفاداسييراجبالوسلسلةويومينج،فىتيتون

إفر!يا،ووسطشرقفيرونزوريوجبالكاليفورنيا،

كتليةجبالأألمانيا،فيالسوداءوالغابةهارزوجبال

فيماأعلىإلىالصخريةالكتلبعضدفعتوقد.انكسارية

صخريةكتلةفإنالأغلبوعلى.منفصلينصدعينبين

واحد.صدعجوانبأحدطولعلىرفعت

الشديدينئالمنحدلمالانكساريةالكتليةالجبالففى

)تفتت(وتحاتتعريةمنالصدعطولعلىالمرفوعةللكتل

.الصدعمنالاخرالجانبعلىالمكشوفةللصخورسريع

الصخورهذهوحطامكساراتالتعريةهذهبوساطةوتتجمع

أريزوناولايةفيالمنعزلةالجبالمنوالعديد.الجبلقاعدةعند

كتليةجبال،المتحدةالولاياتغربفيونيفاداويوتا

مليئةواسعةبسهولبعضعنبعضهافصلت،انكسارية

الصخرية.الكساراتهذهبمثل

داكوتافىالسوداءبالتلالشبيهةوهي.القبابيةالجبال

غربشمالفيالبحيرةمقاطعةأقل،درجةوإلى،الجنوبية

القوىأدتعندماالجبالهذهتشكلتحيثإنجلترا،

قبةأوانتفاخنحوالأرضقشرةرفعإلىالجيولوجية

وأالحتلتزايدعرضةأكثرالعاليةالقبابوتكون.عريضة

تتآكلالقبةتغطيالتيالرسوبيةالصخورأنإذ،التعرية

ومتحولة.ناريةصخورمنتحتهاماكاشفةوتتعرى،بسرعة

للحتتتعرضأنالقاسيةالسفلىالصخورهذهتلبثولا

وأودية.حادةقممامشكلةمنتظمةغيربأشكال

سلسلةمثل،الجبالمنالقليليمثل.التحاتيةالجبال

معلمتعريةبعدبقيماإفريقيا،جنوبفيدراكنزبرججبال

الجليدعامليبفعل،عاليةهضبةحافةمثل،ناتئصخري

.الجاريوالماء

الرئيسيةالجبليةالمنظومات

ألابامامنالأبلاشجبالسلسلةتمتد.الشماليةأمريكا

وذلككندا،فينيوفاوندلاندحتىالمتحدةالولاياتفي

الأبلاشجبالتشكلتوقدتقريبا.كم.0013لمسافة

أمريكاصفيحةبينوقعتالتصادماتمنسلسلةنتيجة

مليون435قبلوذلك،أخرىقاريةوصفائح،الشمالية

حيثمنجيولوجياالأبلاشجبالوترتبطتقريبا.عام

والنروب.وأسكتلنداأيرلنداجباليمنشأتها

وذلكتقريبا،كمه!003لمسافةالروكيجبالتمتد

علىمشتملةوهيألاسكا.حتىنيومكسيكوولايةمن

بركانية.وجبال،انكساريةكتليةوجبال،التوائيةجبال

001حوالىقبلالتشكلفيالروكيجبالبدأتوقد

أخرىمرةرفعلحركاتتعرضتأنهاكما،عاممليون

الماضية.عاممليونوالعشرينالخمسةخلال

سلسلتينمنالهادئالمحيطجبالمنظومةتتكون

وذلكتقريبا،كم000.4لمسافةتمتدان،متوازيتينجبليتين

منواحدةتشتملألاسكا،حتىكاليفورنياجنوبمن

فيالاوليمبيةالجبالعلى،الساحليةوهي،السلسلتين

كولومبياساحلقبالةالواقعةالجزرمنوالعديد،واشنطن

والجزرألاسكا،ساحلمنجزءعلىوكذلك،البريطانية

المحيطجبالمنظومةمنالأخرىالسلسلةأما.الساحلية

وسلسلةكاليفورنيا،فينيفاداسييرامنفتتكونالهادئ

اسماحليةوالجبالوواشمنطن،أوريجونفيالكسكيدجبال

وآلوشيان.ألاسكاجبالوسلاسل،البريطانيةكولومبيافي

قبلتشكلهاالهادئالمحيطجبالمنظومةسلسلتابدأتلقد

خلالثانيةللرفعتعرضتوقدعام،مليون225حوالى

الماضية.سنةمليونوالستينالخمسة

الساحلطولعلىالأنديزجبالتمتد.الجنوبيةأمريكا

هذهوتتركب.كم.0027لمسافةالجنوبيةلأمريكاالغربى

عنمعظمهاتشكلناريةصخورمنكبيربشكلالجبال

عاممليونوالستينالخمسخلالالبركانىالثورانعمليات

وغوصانضواء،منالبركانىالنشاطهذانجموقد.الماضية

غربالواقعالهادئالمحيطلجزءحاملةنازكا،صفيحة

الجنوبية.أمريكاصفيحةتحت،الجنوبيةأمريكا

المحيطجبالومنظومةالأنديزجبالتعدالنار.حلقة

نطقمنحزاموهيالنار،بحلقةيسمىمماجزءاالهادئ

فيالبراكينعلىوتشتمل.الهادئالمحيطيحيطالاندساس

الجزءويتألفونيوزيلندا.وإندونيسيا،،والفلبين،اليابان

القطبيةالقارةجبالمنهذهالنارحلقةمنالأقصىالجنوبي

أنتاركتيكا،جزيرةشبهذلكفىبما)أنتاركتيكا(،الجنوبية

الأنديز.لجبالامتداداتعدالتي

كتلةمنأساسيبشكلإفريقياقارةتتكونإ!ريقيا.

هيئةعلىفتشكلتالتحاتبعملياتخفضتقديمةقارية

الصخورمنصلبةكتلالهضبةهذهفوقويبرز،هضبة

كجبلوارتفاعاعلواالأكثرالقممإن.البركانية

يقتصركما.بركانيأصلمنهيكينياوجبلكيليمنجارو

الغربي،الجنوبأقصىعلىالالتوائيةالجبالوجود

أطلسجبالأما.فقطالإفريقيةالقارةمنالغربيوالشمال

وتمتد.التيثيانجبالنظامتتبعفإنهاالقارةغربشمالفى

المغربيةالمملكةمنكم2!005نحوأطلسجبالسلسلة

سلسلتينمنوتتكونشرقا،تونسشرقيشمالحتىغربا

فىالأولى،الجنوبيةوأطلسالشماليةأطلسرئيسيتين

الجزائرفىوالثانية،الريفأطلسوتسمى،المغربشممال
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حيثتونسفيارتفاعهاويقلالبحر،أطلسوتسمى

وأطلسبونجزيرةشسبهعندالمعاويندخلةفيتنتهي

السلاسل.منعدداتشملالجنوبية

عبرالتيثيانجبالمنظومةتمتدالتيثيان.جبالمنظومة

كم.ا000.1علىيزيدماإلىوآسياأوروباجنوب

إفريقياغربشمالفىأطلسجبال:المنظومةهذهوتشمل

بينماالقوقازوجبالأوروبا،فىوالكارباثيانالألبوجبال

جبالعبرالمنظومةهذهتستمرآسياقارةوفيوآسيا.أوروبا

والهملايا.كاراكوراموسلسلةوالباميرزاغروس

منكبير،حدإلىالتيثيان،جبالمنظومةوتتكون

حدثت،والتصدعالتشوهبالغةوناريةرمعوبيةصخور

نأالأرضعلماءويعتبر.الفائتةعاممليونالثمانينخلال

العربية،الصفائحتصادمعننجمقد،الجبليةالمنظومةهذه

الزلازلومازالت.أوراسيامصفيحةوالهندية،والإفريقية

التيثيان،جبالمنظومةامتدادعلىمتكرربشكلتحدث

الحدوثفىمستمرةالجبالبناءعملياتأنإلىمشيرا

.اللآنحتى

الجبالدراسة

يدرس.الجبالالجيولوجيونيدرسلماذا

بالمعرفةتزودهمالدراسةهذهلأن،الجبالالجيولوجيون

وتوزئوتر!طلبنيةالتحليليةفالدراسة.والمهمةالنافعة

الجيولوجيةالقوىطبيعةعنمهمةمعلوماتتعطيالجبال

باطنتركيبوعن،الخارجيالأرضشكلتحكمالتي

الجبال(الأرض)علماءالجيولوجيونويدرس.الأرض

معالمعنمعلوماتإلىبالإضافة،الأرضتاريخليعرفوا

الرئيسية.الأرض

معدنيةرواسباكتشافإلىالجبالدراسةأدتوقد

المعادنمصادرعنالبحثلمواصلةضروريةوهي.غنية

المهندسينالجبليةالمناطقبجيولوجيةالإلمامويساعد.النافعة

وخطوطالجبليةال!رقبناءثمومن،التصاميموضعفي

والسدود.،والأنفاق،الحديديةالسكك

وارتفاعات،بدقةالمواقعتحديديشكل.الجبالقياس

فهؤلاء.الخرائطوواضعيللجغرافيينخاصةأهمية،الجبال

تصويرآلةتلتقطحيت،الجويالتصويريستعملونماغالبا

ومنما،لمنطقةالمتراكبةالصورمنمجموعةجوامحمولة

التصويريسمىماتطبيقعلىالخرائطصناعيعملثم

علىبالاعتمادالخرائطلإنشاءوذلك،الضوئيا!لساحي

الجوية.ال!سور

علوعلىتحلقالتيوالطائرات،الصناعيةالأقماروتقدم

وذلك،والارتفاعاتالمواقععندقيقةمعلوماتشاهق

الرادارية.الارثفاعمقاييسعليهايطلقأدواتبالمشعمال

إلىبالراديوإشارات،الراداريالارتفاعمقياسيرسل

منانعكاسهابعدالإشماراتهذهيستقب!ثم،الأرض

وذلكالأرضإلىالممسافةبحسابيقومثم.الأرض

الذيالزمنوعلى،الراديويةالموجاتسرعةعلىبالاعتماد

والعودةالأرضإلىالذهابفىالموجاتهذهاستغرقته

تحديدتسمىخاصةتقنيةالجبالمساحوويستعملمنها.

وذلكما،جسمعنليزرشعاعيرتدحيثبالليزر،البعد

الجسم.هذايبعدهاالتيالمسافةتحديدأجلمن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التالية:المقالاتأيضاألظربها.الصلةذاتوالمقالاتالبركانانظر:

والباسيفيكوآسياإفريقيا

لبانلزيتوداحب!لجبا،لأطلسا

ياالهملازلححاالجبا،لطايأ

جبال،لوديبلوياممر،خيبرلحبا،لورالأا

ليمنانالسوداميرلساا

تاوكاكراجبل،لسحة

جبل،مللكرادشادتيا

ونيوزيلندالياستراأ

جبال،سلسلةماكدونلحبالالملمدرر،سلسلةإيحمون!،جل

جبالسلسلة،همرسليحبلكوسيياسكو،حلتاولسد،

جبل،ولنجتولىحبل،كوكجبلروبيهو،

جبل،وودروفجبالسلسلة،لوفتيحبلزيل،

أوروبا

مولتسيراتسترومبوليلحبا،ي!لأبناا

هكلالجبار،القوقالحما،لألصا

حبال،دثياباكارلجما،نسلبراا

ليةلشماامريكاأ

مادريممييراالبيضاءالحبالحبال،الأبلاكق

حبالكاتسكل،الأمريكيةالساحليةالحبالجمال،أديرولداك

سلسلةالكسكيد،الكنديالدرعحمال،أليعي

جبالجبال،الروكىالجبال،الأوليمبية

العطمالماءمقسمجبال،إلياسسانتجباللاريوكتين،

حبال،الكبرىسموكيحبال،ريدجالملو

الجنوبيةأمريكا

سالادودلأوهورحبالالأنديز،

شتمنشاإلميستى

صلةذاتأخرىمقالات

المثلجةالحيوانلارتفاعا

ألمح!طالمياهتقسيمحطالأرض

الجبليالممرالقاريالزحفالتلجىالا!يار

النباتلعالماالبوت

النحتالفرحةالحبالتسلق

الهضبةييراكوردالتل

جيالجيولوا
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الموضوعصرعنا

الجبالأهمية-أ

المعادن-دالمناخ-أ

الإنساننشاطاتهـالماءتدفق-ب

والحيواناتالنباتات-!!

الجبالتنشأكيف-2

القبابيةالجبالدالبركانيةالجبال-أ

التحاتيةالجبالهـ-الالتوائيةالجبالب

الانكساريةالكتليةالجبال-ج

الرئيسيةالجبليةالمنظومات-3

إفريقيادالشماليةأمريكا-أ

التيثيانجبالمنظومةهـ-الجنوبيةأمريكاب

النارحلقة-خ!

الجبالدراسة-4

الجبالالجيولوجيونيدرسلماذا-أ

الجبالقياسب

أسئلة

؟هاوايجزرتكونتكيف-أ

النار؟حلقةما-2

التيثيان؟جبالمنظومةتمتدالقاراتأيعبر3

الرئيسية؟الحمسةالجبالأنواعما4

العالم؟فىجبليةمنظومةأطولما-5

الرأداري؟الارتفاعبمقياسالجبالارتفاعقياسيتمكي!-6

العالم؟فيجبلأعلىما-7

المطر؟بظلالمقصودما8

الالتوائية؟الجبالتتشكلكيف-!

القارية؟الصفائححركيةنظرياتما-01

منتمتدالتيوتلك؟المغربإلىالجزائرمىتمتدالتيالجبالما-11

اليمن؟إلىالسعودية

وسطجبالأشهرمنجب!نوهما.أبانانأوأبان!جبل

منطقةفيويقعانوحديثا،قديما)نجد(العربيةالجزيرةشبه

كيلومترا،05بعدعلىالرسمدينةمنالغربإلىالقصيم

شمالويقعالأسود(قديماله)ويقالالأسمرأبانأحدهما

قديماله)ويقالالأحمرأبانوالثانيالرمةواديمجرى

التسميةوتأتي،الرمةواديمجرىجنوبويقع(الأبيض

وكلها)أبانات(بالجمعأو)أبانان(بالتثنيةأو()أبانبالإفراد

واحد.لمسمى

القريبةالمواقعبهتضبطعلماالقدماءعندلشهرتهأبانكان

بينيمرالرمةوادي:قولهالأصمعيعنياقوتونقل.منه

لبنيوهو،الأبيضأبانلأحدهمايقالجبلانوهماأبانين،

والبةلبنىثمأسدلبنىالأسودوأبان،منهمجريدلبنيثمفزارة

.أميالثلاثةبينهماأسدبندودانبنثعلبةبنللحارثثم

ومن،العرليالشعرفيكثيراالجبلينهذينذكرورد

:البسوسحربفيربيعةبنالمهلهلقولذلك

يخطبهاجاءبابانينلو

بدمخاطبأنفماضرج

القيس:أمرؤوقال

وبله"أفافيأباناكأن

مزملبجادفيأناسكبير

:الشما!وقال

قاربةحقباءعلىرحليكأن

الأراجيلالأبانينعليهاأحمي

:الطرما!وقال

سلمىبينيلمعالبرقأضوء

أبانجبليمنالهضبوبين

:والفرزدقجريرموازنةيذكرالأخكلوقال

أحسابكمعلىتجاريتمفلقد

السلطانمنحكماوبعثتم

دارماتوازنلاكليبفإذا

بأبانحزرميوازنحتى

سلمى:أبيبنزهيروقال

سليمىذكرىبتاركفلست

العدانبنيبأختوتشبيبي

لهاتيابتلتماالدهرطوال

أبانمنالخوالدثبتوما

انحتار.عمرانظر:الأحصر.الجبل

يوغوسلافياجمهوريتيإحدىالأسودالجيل

السابقاليوغوسلافيالاتحادعناستقلتأنبعد،الجديدة

ما199عامىبينما،العستجمهورياتهمنأربع

علىحالئا،يوغوسلافيااقتصرتوبذاام،299و

الأسود.والجبلصربياهمافقط،جمهوريتين

ويسكنها2،كما3لا281الأسودالجبلأراضيتشغل

)تيتوجرادبودجوريكاوعاصمتها،نسمةألف495نحو

نسمة.000.321سكانهاوعددسابقا(،

الشعب،ينتخبهرئيسالحكومةيرأس.الحكمنظام

أربعمدتهاعضوا،251منمؤلفةتشريعيةهيئةتمثلهالذي

.سنوات

من%68الأسودالجبلسكانيشكلالسكا!.

فهم،الصربلشعبوطيدةبقرابةيمتشعبوهم،الأهالي

وينتمون،الكرواتيةالصربيةاللغةهيواحدةلغةيتكلمون

بعضهميؤمنلاحينفي،الصربيةالأرثوذكسيةللكنيسة

الأقلياتمنوهم،مسلمونالآخروبعضهمدين،بأي

،51إلى7سنمنالإلزاميالتعليمفترةتمتد.الألبانية

توزيعحيثومنبودجوريكا.العاصمةفىجامعةوتوجد
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الأسودالجبل

دوليةحدودس!

طرق-

حليليةلسك!سءكا

وطتدهعاصمة!

أحرىمدد

البحرسطحثوقارتعاع

عامحتىبالمدريعيشونفقطمنهم%أ4كانفقد،السكان

منأكثرإلىارتفعتالمدنسكاننسبةولكن،أم539

.أم819عاممنذ%05

الجمهورية،هذهمنالأكبرالجزءالجبالتحتل.السطح

البحرساحلعلىأما،الغاباتسفوحهاوتكسو

شتاءالبلا!ويسودضيق.سهليشريطفهناك،الأدرياتيكي

فيمعتدلوصيفالثلوح،تساقطمنفتراتتتخللهبارد،

.الجبالباعاليباردايظلولكنه،والساحلالأودية

بنالأضعفالأسودالجبلاقتصادكانالاقتصاد.

سبلفترديسابقا.ليوغوسلافيا،العستالجمهوريات

محاولاتأعاق،حديديةوسككطرقمنالمواصلات

سكةخطافتتاحأنإلا،طويلةمشواتالاقتصاديةالتنمية

عاصمةوبلجرادالرئيسيالأسودالجبلميناءباربينحديد

.الأوضاعمنكثيراحسنقد،أم769عاميوغوسلافيا

منوفيرةكمياتالأسودالجبلجمهوريةتمتلك

فقامط،والرصاصالحجريوالفحمالبوكسيتخامات

.والورقوالإسمنتوالفولاذوالحديدالألومنيومصناعةبها

والتبغوالبطاطسوالزيتونالذرةالزراعيةالمنتجاتوأهم

والكروموالفنالكرزهناكالفواكهومن،والقمح

.والأغنامرالخنازيرالماشيةالمزارعونويربي،والبرقوق

للتمتع،للسياحجذبمنطقةالبحرساحليشكل

لممارسةالجبالالسياحيؤمكماالبحر،ومنظربالدفء

الأسودالجبلجمهوريةوتمتلكوالصيد.التزلجرياضة

وتيفات.وبودجوريكاإيفانجرادمنكلفيمطاراتثلاثة

ضمنالأسودالجبلجمهوريةدخلت.تاريخيةنبذة

ثم.م،ق11عامحواليالرومانيةالإمبراطوريةممتلكات

عشرالحاديالقرنأواخرفيصربيامنجزءاأصبحت

،ام938عامالصربالعثمانيونهزموعندما،الميلادي

عامحتىالأسودالجبلحكممهمةالنبلاءمنعددافوضوا

حتىالرهبانلحكمالبلادخضعقوبعدها،ام516

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصف

الأوروبيةالقارةمنزعماءاجتمعأم878عاموفي

الجبلاستقلاليقررلمالذي،برلينبمؤتمريعرففيما

وأعلنتأراضيها،مساحةمنضاعفبل،فحسبالأسود

ذإ،سنينبضعسوىذلكيدمولمام،019عاممملكة

منالمؤلفة،الصربمملكةمعبالوحدةنادتحركةنجحت

والسلوفانيين.والكرواتالصرب

أثناءالأسودالجبلمنأجزاءوالإيطاليونالألماناحتل

الشيوعيينوصعودبهزيمتهمولكن،الثانيةالعالميةالحرب

الجمهورياتإحدىالأسودالجبلأصبحت،الحكملمراكز

انفرطوأخيرا.أم649عاماليوكو!لافيللاتحادالست

،الأخرىتلوالواحدةجمهورياتهباستقلالالاتحاد،عقد

تشكلتومنهاالأسود،والجبلصربياسوىمنهيتبقولم

.أم299عامأبريلفيالجديدةيوغوسلافيادولة

مدينةمنأبتداءالجبالنحوحادشمكليرتفعالأسودالجبلساحل

الأدرياتيكي.السحرعلىتروفاك

-عغصالنمم!الا--لأؤكو؟موللوفا

كاص؟.كا.المحاا؟

صيا3!هـ.صلومانيا3-ع

لب-اتبا*كل!آء!رببا

لأوءبلغارلا

الأد..

نياأعليا".

اهـ!!ن

كغعصا"،ئحر
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الأوليمبس.انظر:.الأولمبجبل

الجبل.بدويانظر:.بدوي،الجبل

يقعنجدجبالمنجبلالتوباذ()ويقالالثوياد!جيل

العربيةبالمملكةالأفلاجبمحافظةالغيليسمىمكانفي

حوالىالرياضمدينةعنالأفلاجوتبعد.السعودية

قاعدةليلىمدينةعنالجبلويبعدجنوبا،كم004

عامرفيبلادضمنقديماوكانكم،35حوالىالأفلاج

وقد.الملوحبنقيسالمشهورالعربيالشاعرمنهمالذين

بينالشهيرةالغرامقصةمنشهرتهالجبلهذااكتسب

القصةهذهأحداثدارتحيث،ليلىومحبوبتهقيس

"كان:الأغانيفيالأصفهانيالفرجأبوقال.حوله

عندلأهلهماغنمايرعيان-صبيانوهما-وليلىالمجنون

كانعقلهذهبفلماالتوباد،لهيقالبلادهمافيجبل

ليلىمعأيامهتذكرفإذافيه،فيقيمالجبلذلكإلىيجيء

عقلهإليهرجعفإذا،وجههعلىوهامواستوحشجزعفيه

منالتوباذأينأنتمبأبي:للناسفيقوليعرفهلابلدارأى

بنيأرضمنأنتوأين:لهفيقولونعامر؟بنيأرض

علىفيمضى)فاقصده(فأمه)كذا(بنجمعليك؟عامر

قالراهفإذاالتوباذ،علىيقعحتىالنجمذلكنحووجهه

ذلك:في

رآني"حينللرحمنوسبحرأيتهحينللتوبادوأجهشت

بجبلالحاضرالوقتفيالبعضعندالجبلهذاويسمى

وليلى.قيس

رمزاشهدهاالتيالغراموقصةالجبلهذاأصبحوقد

شوقيأحمدومنهمللشعراءوملهما،والعاشقينللعشاق

قصيدةضمنها،ليلىمجنو!بعنوانمسرحيةألفالذي

هي:والقصيدة.عبدالوهابمحمدغناهاالتوبادجبلفي

ورعىصبانااللهوسقىالحياحياكالتوبادجبل

المرضعافكنتورضعناهمهدهفيالهوىناغينافيك

المطلعافسبقناوبكرنامغربهافيالشمسوحدونا

معاالأهلغنمورعينازمناعشاسفحكوعلى

مرتعاوكانتلشبابيناملعباكانتالربوةهذه

الأربعافمحوناوانثنيناأربعاحصاهامنبنيناكم

وعىالرملولاالريحتحفظفلمالرملنقىفيوخططنا

أصبعاإلاأمسعنتزدلمطفلةبعينيليلىتزللم

تسمعاأنأبتالشوقبىهاجكلماصمالأحجاركما

ترجعاأنأيامهفأبتالصباراجعتجئتككلما

موضعاإلاالأرضوتهونساعةإلاالعمر-!ونقد

يمتدنجد.هضبةعاليةفىكبيرأسودجبلفهلان!جبل

بينماوعرضهكيلومترا.سبعينمسافةوجنوباشمالأطوله

ومننجدمعالمأشمهرمنيعدكيلومترا.وعشرينعشرة

.والرواةالشعراءألسنةعلىوأشهرهاوأمنعهاجبالهاأعظم

فيذكرهوردوقد.كبيرانواديانويحفه،شاهقةقممله

:البلدانمعجمفىياقوتقالهمامنها،قديمةكثيرةكتب

:الهجريوقال"بالعاليةضخمجبل-ثهلانأي-"وهو

بهأسود،علم،عطمجبل)ثهلان(الكلاب"وبجانب

وقد."..والريانيقينوذوفلجةبه،يومعرضهالوحولق،

"ثهلانمن"أثقل:فقالتالثقلفىبهالمثلالعربضربت

:حلزةبنالحارثويقول

فنداثهلانمنأصابإلىيأويماأنفلو

هدالهددننمارخرؤوسأورهوةرأسأو

المعجمفيياقوتقالنمير،بنيبلادمنقديماوكان

وادوالكلاب،الكلابببطنالعويندنميربنيمياه"ومن

نميربنيبلادفيجبلوثهلان،ثهلانظهريبينيسلك

كتبهمافيذكرهوردكما..".ليلتينمسيرةالأرضفىطوله

المعجممننجدبعاليةالختصالجزءفيجنيدلبنسعد

جبالمعجموفي،السعوديةالعربيةللبلادالجغرافى

منهالقرلمةالمشهورةالمدنومن.خميسبنلعبداللهالجزيرة

قاموقدوالشعراء.الدوادميمدينتاالحاضرالوقتفي

)ذهلان(.فقالواللتخفيفذالأثائهلمحابدالالمتأخرون

قولالجبلهذاذكرفيهاوردالتيالشعراءأقوالومن

الرياحي:عمربنمسلمأبي

تمرستلوذكرةمياتذكرت

واقعوهوركنهأضحىبثهلان

:الفرزدقوقال

بناءناأردتإنبكفكفادفع

يتحلحل؟هلالهضباتذاثهلان

:ثهلانقممعلوإلىمشيراالقيسامرؤوقال

لهانفرجتالأعفرالظباءكيس

ثهلانشماريخمنتدلتعقاب

بهايرثىالتيالبقاءأبينونيةفىذكرهجاءكما

الأندلس:

لهعزاءلاأمرالجز-سةدهى

ثهلانوانهدأحدلههوى

:ثهلانمياهمنماءوهو،الريانمتذكراجريروقال

جبلمنالريانجبلحبذايا

كانامنالريانساكنوحبذا

عنانفصدتالجديد،منضخمةكتدةالجليديالجيل

وتتكون.المحيطمياهإلىانسلتثمالمثالج،إحدىأطراف

الضبابمعالظاهرةهذهوتمثل.متجمدةعذبةمياهمن

السفن.علىطبيعيخطرأكبر
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وجمالهاألوانهابوصفالمكتشفونتغنىوقد

والكناشوالأهراماتوالأبراجبالقلاعوقارنوه،الطبيعي

منأكثرإلىأضخمهاوزنيصلأنويمكنوالقصور.

ماس!إلماءفوقمنهاالظاهرالجزءويتراوحطن.مليون

الأبيضلونهاالجليديةالجبالتأخذالعشر.أوالسبعبين

الموجودةالهوائيةللتجاويفالماءمنصفائحتغطةبسبب

شثمكلالشص!تشرقفعندما.الجليديالجبلجسمفي

أطرافهاعنوتسقط،الجوانبعلىمائيةمسيلات

.كالشلالات

أحجاراطويلةولمسافاتالجليديةالجبالتحملماوغالبا

علىالمنشأمنجلبتهاالحصىمنوكميات،ضخمة

الحمولةهذهتستقرالجليديالجبليذوبوعندما،اليابسة

البحر.قاعفي

تأتى.الأطلسيالمحيطشمالفيالجليديةالجبال

جزيرةمنالأطلسيالمحيطشماليفيالجليديةالجبال

(جليدي)نهرمثلجةتقريباالجزيرةتغصحيثجرينلاند،

ويصل2،كما،0008342نحومساحتهاتبلغضخمة

البحر.إلىلسانانمنهاويمتدأم،0025سمكهامتوسط

الهال!البحروأمواجالجليديةالشقوقلوجودونظرا

توسعبدايةويرافق.اللسانينعنالجليديةالجبالتنفصل

الضخمةالانفجاراتكأصواتأصواتالجليديةالشقوق

خليجفىالجليديةالجبالهذهإحدىسقطتوإذاوالرعد.

عالية.أمواجاتسببفإنهامقفلضيق

بافنخليجعبرالأطلسى،شمالىالجليديةالجبالتسير

الىبعضهاويصلبكندا،لبرادورساحلإلىديفز،ومضيق

الجليديةالحبالتفصل-الشماليالأطلسيالمجطفيالجيديةالجالطرئ

المحيطلحوجنولاوتتحهتطفو3حريلانددىالحليدية()الألهارالمتالعمى

هدهتحركاتبرصدوالطائراتالدورياتسمىتقوم.الشمالىالأطلسى

المتوا!رة.بالمعلوماتالتلوحلمراقةالعالميالحهازترود3،الكتل

سواحلعبرلبرادورتياربتأثير،الأطلسيالمحيط

ند.وندلانيوفا

القاعدةتذوبالأطلسيالمحيطمنالجزءهذاوفي

نأويمكن.الدافئةالمحيطومياهالشمسأشعةبسبب

نت!شكلعلىالجليديةالجبالهذهمنأجزاءتنفصل

أجزاءعنهاتنفصلأنهاأوتقريبا.البيتبحجمجليدية

الاسمبهذاالقبماهذهوسميت.رضماتتسمىأصغر

.الأمواجفوقطفوهايصاحبالذيالصوتبسبب

السفنلارشادالسفنهدهوتقوم.كالقزمالأمريكيةالسواحلىلحرسالتابعةالجليددوريةسفنإحدىإراءهماتبدوضخمانجليديانجبلان

.والأرواحالسفنمنالحديدانقادعلىالمعلوماتهذهساعدتوقد.الجليديةالحبالوحركةمواقععناللازمةلالمعلوماتوتزويدهاالأخرى
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د/ك!جء-!?ءلا.لم-لم"-الإ--صلالا-!لمأء!ا7ثرلند!

كييس!ء!-؟عألم!!!بري!ح-ج،و--لا

ىعلم!-لمكندا-ك!!،ر-خك!./إى*ضئمىأا

-لآ!جمحىندا-1كابلوركا!نذ37!-!-

صكا+-7!6!?-كا--يخ-7"؟-صء-!!خو!*

+ير!أ---!صص،ر؟

ليق!وكاز!مديفةنيت!نك-إلممعية--صكا

اجك!1291ا4لمميل...

!مم!ة3

--لرحتصيببم
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قمةوالرياحالشمسأشعةتديب(.أ)البحرفيوتسقطالضخمةالمثالحإحدىأطرافصالجليدمنكتلةتفصلوتذوبتتشكليهف

سطحتحتمحجوبةالقاعدةوتبقىتماما،القمةتذوبوعندماأبطأ.بصورةيذوبالحبلأسفلولكن،الجليديالجبلالجليديةالجبمال

.)!(السفنعلىفعلياخطراتشكلفإنهاالماء،

كم065بعدعلىتماماالجليديةالجبالجميعوتختفي

نيوفاوندلاند.جنوبي

بالجبالالأطلسيشمالىالبحريةالملاحةخطوطتغص

السفنيدعومماويوليو،ومايوأبريلشهورخلالالجليدية

.الخطوطتلكمنالجنوبإلىمسارهاتغييرإلى

)أنتاركتيكا(.الجنوبيةالقطبيةللقارةالجليديةالجبال

الجليديالغطاءعنالجليديةالجبالمنالعديدتنفصل

تلكمنأكبرالجبالهذهوبعض،الجنوبيةالقطبيةللقارة

طولاقصىيصلإذ.مراتبعدةالاطلسيشمالالموجودة

وتغطي،2كم79عرضوأقصى،كم032لأضخمها

2،كمألف31بحواليتقدرمساحةالجليديةالكتلهذه

كم61فئةمنهيالمنطقةهذهفيالجليديةالجبالوغالبية

شماليقياسهأمكنجليديجبلأطولفانوبالمقابلطولا.

كم..46بطولهوالأطلسي

خطراالجليديةالجبالتشكل.الجليدمراقب!دوريات

كبرياتإحدىحدثتفقد.البحريةالملاحةعلىفعليا

الجليدية،الجبالهذهبسببالتاريخفىالبحريةالكوارث

الأطلسىللمحيطالعابرةالركابسفينةكرقتحيث

الأولىالرحلةهذهوكانق،أم219عامأبريلفىتيتانك

،نيويوركالىإنجلترامنالعالمفيعائمةسفينةلأضخم

نأبعدشخص،ا!005نحوالحادثهذافيوغرق

.جليديبجبلالسفينةتلكاصطدمت

الدولية،الجليددوريةإنشاءإلى،تيتانكتحطمأدى

وتساهم.الأطلسيشماليالبحريةالملاحةطريقطولعلى

العالم،فيالرئيسيةالملاحيةالدول،الدوريةهذهبتكاليف

عينها،المهمةفىأيضا،الأمريكيالسواحلخفرويشارك

فيالجليديةالجبالمواقعبتحديدالدوريةهذهوتقوم

أخذتوحديثا،حركتها.باتحاهاتوالتنبؤ،المنطقة

نفسها.بالمهمةتقومالصناعيةوالأقمارالطائرات

للسيطرةالقليلعملإلايستطيعلاالإنسانأنويبدو

جليديجبلأيتدميرالصعبفمن،الجليديةالجبالعلى

منبل،السفنمساراتخارجسحبهاأوالتفجير.بوساطة

قاعتحطيميمكنهالغارقالجزءلأنمنها،الإقترابالصعب

السفينة.

المثلجة.أيضا:انظر

،الارتفاعمنخفضحةالتلالمنلسطسلةاكيتون!جبل

المسيحأنالإنجيلفىوجاء،القدسعنكم.8،تبعد

مسيرتهفيالزيتونجبلمنانطلقالسلامعليهعيسى

الأخيرالأسبوعمنليلةكليعودوكان،القدسلدخول

:12لوقا)أنجيلالزيتونجبلإلىالأرضعلىحيهاشهفي

لمحاكمته.اليهودإلىوتسليمهالخيانةليلةحتى37(

بأنه،الزيتونجبلالإنجيلفيالأعمالسفرويصف

كنيسةوتقعالسماء.المسئإلىمنهصعدالذىالمكان

فيهحدثالذىالمكانفيالزيتونجبلفوقالصعود

.لصعودا

.القدسبمالسلامعليهعيسى:أيضاانظر

سيناء.طورانظر:سدئاء.جبل

الغربية(ر)القدالقدسانظر:.صهدورنجبل

الشاطئعلىيقعلبريطانيا،تابحعلبدطار!!جبل

مدخلمنبالقربضيقةجزيرةشبهفيلأسبانيا،الجنوبى

ضخمةكتلة،طارقجبلوصخرة.المتوسطالأبيضالبحر

البالغةطارقجبلمساحةمعظمتحتل،الجيريالحجرمن

زيادبنطارقالمسلمالبطلإلىوترحإلتسمية2.كم6

م.171هـ،29عامأسبانيافتحالذي

البريطانى،التاجيعينهالذيالحاكميرأس.الحكومة

خمسةمنشكونمجلصرويعاونه،طارقجبلحكومة

ومجلس.النوابمجلسمنأعضاءأربعةتنفيذيينقواد

أربعلفترةالشعبيختخبهشخصا15منالمكونالنواب

ويقدمأعضاء،ثمانيةمنالوزراءمجلسويتكون.سنوات

قضائيةهيئةاعلىالعلياوالمحكمة.النوابلمجلسالاستشارة

طارقجبلفي

كاحبلىى+توحليدي(!

!"لم-كاكا.دزر!

---7كحو--سح---،ء-77--؟----ج7--كا؟!-كا-كا؟س3/ص،-قتملأحضكا+-بركاأكأأىجمبما!عكاعع-كا.كاء-كابركا،4!،كا!و/كاكاء-ءدعكاورىع!ءبرصعى!كالأ?!!كالإءلأء/!ترسكا3كاء-/ع!ء+7كاصلأ؟،"،!كا-؟ينلالأ4رء؟كاكاى*ع-ولآنن!ء،ىءىير-كاخا-بمكا؟-ديربنوء-صكاءكا:د

---!*7-دقي3لألأصكا،كاص؟-كا?---!?!7دء،!!4كالا،3!"كا"كاكارركا!?-!؟3،صكا!3كاصور-كاء-33؟-ءلا3-ءلأدكاغ7!ءصلاكا!كازركا؟/كا?-"خكا3ءكا3؟ء-كالأ3ىكا!،3

3-7-7خ-3.*----ولإحخ--خ----يم-سب7كا،-ءتر-!-لا/-3
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شحهيمبرطارقجل

علىتتر!ضيقةحزيرة

المتوسطالأسصالبحر

الحمولياستماطئامن

جب!و!هححرةلأسماليا.

يصلالتيالشهيرةطارق

م624إلىارتفاعها

2،كم5حواليتغطي

مساحةمعطكموتحتل

.طارقجبل

03؟...نحوطارقجبلس!صانعدديبلغ.السكان

أجةوبرتغا،أطيةوما،أجةإيطهااصولمنالس!صانومعظم.نسمة

يطهاني!!.ا!ي!!أطعسكلأصلهيرجعوبعضهم.وأسبانية

الكاثوأجكية.الرومانيةال!ضيسةيتبعالس!صانوأغلب

مديسةفيصغيرةشققفيتقريباالناسكليسكن

61إلىتصللحمكنيةمبانييسكنونوبعضهم.طارقجبل

احتياحاتهكلطارقحبلويستورد.الحكومةأنشأتهادورا

والطقس.زراعيةأراضوجودلعدمالغذائيةالموادمن

ينايرفيم513بينالحرارةدرجةمتوسطويتراوح،معتدل

يوليو.فيم92و

التعليماعلىسنة15و5عمربينالأطفالويحصل

أعائلاتامعظماأءشوالتدريسلغةوالإنجليزية.المجاني

جب!شىكلياتولاتوجد.الممازلفيالألمسبانيةتتحدث

.طارق

الحكومةتستخدمهمطارقجبلفيالعمالومعظما

السفنبناء)موضعوالمسفنأجريطانيةايةأحس!اأغاعدةار

بالسياحة.تتعلقوظائففييعملونأنهماأووترميمها(،

.طارقجبلفىويعملونيعيشونالانالمغاربةمنوكثير

عام!اليطارقجبلالمسلمونفتح.تاريخيةنبذة

ثمتقريبا.سنة6..لمدةبهواحتفظوا،م2171!هـ،

ما903هـ،907عامطارقجبلعلىالأ!مبانامستولى

فيأخرىمرةالمسلمونعليهواستولىهزموا،ولكنهما

الأسبانيدفيالجزيرةشبهسقطتثم.أم333هـ،734

عندماأم407حتىبهاواحتفصاأم462فيأخرىمرة

معاهدةوأعطت.البريطانيةالبحريةمنقوةاحتلتها

لبريطانيا.طارقجبلأم713فيوقعتالتىأوترخت

جبلبريطانياتعطيأنيجب،أوترخطمعاهدةوحس!

وفي.عنهالتخليبريطانياقررتإذالأ!مبانياطارق

طارقجبل

لمحيويمعللريطاليا،تالعللدطارقج!ل

مدحلصثريلاالأسباليةالحريرةشله

المولمحعهداأعطىالمنوسط.الأليصالبحر

حسمكريه.أهميةطارقحلل

للدهأومديله

طرلق

هوائيةلممليةلسه

الأعمدهحدائق

طالقحل!متحص

ثلعةمعرلية

الأمطارمياهمستحمع

المردةحل!

يل!اي!مدلصاكه!

ثن!رح!1!*!!؟لانرصفئ!!لملمع!تآ!!حز؟م!مملا!هر !ل!لح*+أسرقاكم!كططولى12لجر1

!1؟ح!ض*ح!

!بما!سء،!ث!ئخت-نديا!-7؟

الطر!راس"!
!-حال!كىيمحاق،االم!طقة

عرا!!إثخضرأءاجمئىة!ا

-بميرخلا--ج!لما!زر*حم!يرا.-*حصيرف!سحز

المخض

*ضنسى21هـثصضمصو!المسما-ا!ءفسلمت

ئهلانتنص3-صصلمءسدمهحييهلأ

يم---حر--إثا(سلالياا)

رتلثسالا-رإيم!-+!!لا

؟!ج!!نح!،لعغربا1!

13لمع!لأ!إفريقياس%+7

!!م

خص!خ!

!لأ!فحسفيمأبهوضيهوسير-سس

يم--س--انصزا!()

خ+بم-رزى!-1!خر!!بر

!ا(1كاءكائهغ6ميألآ

7!13خد!رط؟لأك!4خمم!لأإلم

++ا!!!د"!،ةثلآقىلآط

اثالأح!*أ!اظ!!1أعلي39

صبمع!619\لأ!

حاح!!ير

اثسع!!ألفق؟

7إبر

رأسع،ى-!!6

اورلاير--!

ميل021
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طارقجبلتعطيأنفيبريطانيافكرتام،649

بريطانيالإجبارحملةوبدأتأسبانيا،واعترضت.استقلاله

المتحدةم19أيدتأم،659وفيلأسبانيا.إعادتهعلى

فيقررتبريطانياولكن.طارقبجبلأسبانيامطالبة

جبلشعبصوتانبعدطارقبجبلالاحتفاظام679

نتيجةوكانت.البريطانيةالسيطرةاستمرارلصالحطارق

البريطانية،السيطرةلصالحصوتا21لاا38الانتخابات

أسبانياوأغلقت.لأسبانياالانضماملصالحصوئا44و

فئالحدودأعيدثم.ام969فيطارقجبلمعحدودها

بينهما.الاتفاقبعدأم849فيبالكامل

لموقعهعسكريةأهمية،الماضىفي،طارقلجبلكان

جبلفيلهاعسكريةقاعدةبريطانيااتخذتفقدالممتاز.

المعاديةالسفنلإبعادالميلاديعشرالثامنالقرنفيطارق

وفي.منهالخروجأوالمتوسطالأبيضالبخرإلىالدخولمن

الحلفاءشن،الثانيةالعالميةالحربوخلال،أم429عام

فيوالإيطاليةالألمانيةالقواتضدطارقجبلمنهجوما

أهميةقلتأوزارهاالحربوضعتأنوبعدإفريقيا.شمال

بريطانياسحبتام199عاموفي.العسكريةطارقجبل

لها.تابعةدولةظلأنهإلاطارقجبلمنقواتها

.معاهدة،أوترخت،مضيق،طارقجبل:أيضاانظر

ضيقجسمطارقجبلمضيق.مصيق،طارق!جيل

الأطلسي.والمحيطالمتوسطالآبيضالبحربينيربطالمياهمن

31بينعرضهويتراوح،كم51حواليالمضيقطوليبلغ

والشاطئأسبانياجنوباقصىبينويفصل،كم37و

أسبانيافيالأغرالطرفرأسويحدهلإفريقيا.الشمالي

الشرقمنتحدهبينما،الغربمنطنجةفيسبارتلورأس

شسمالفيألميناورأس،طارقجبلالبريطانىالتاجمستعمرة

جانبيعلىضخمةصخورتوجدأسبانيا.انظر:إفريقيا.

تسمىالصخورهذه.الغربناحيةمننهايتهفىالمضيق

الأطلسيالمحيطمنشرقاالمتدفقةوالمياه.هرقلأعمدة

جزروللبحر.المضيقعبرالمتوسطالأبيضالبحرفيتصب

التحتيةالتياراتغرباتحملهامنهالفائضةوالمياه،خفيف

الأطلسي.المحيطنحوالمضيقعبرتجريالتي

.طارقجبلأيضا:انظر

.المنورةالمدينةانظر:.عيدينجبل

الحليب.منمصنوعالمذاقلذيذصحىطعامالجبن

أنواعأهممنواحدا،السنينلالاف،الجبنكانولقد

الجبنتناولويمكن.كلهالعالمفيالشعوبلدىالطعام

وفيالبسكويتعلىيوضعأنيمكنكمابمفرده

المطوخة.الأطعمةومعالسلطةومعالسندويتشات

المذاقفىتختلفالجبنمنالأنواعمئاتوهناك

بسهولةدهنهايمكنالأجبانمنوكثيروالمظهر.والتكوين

التفتيت.وسهلةصلبةتكونأخرىأنواعاهناكأنإلا

مذاقالآخرلبعضهابينماحلومذاقالجبنأنواعولبعض

.لاذعمذاقأوحاد

أنهكما،الحليبمنأطوللمدةالجبنحفظيمكن

فيبماللحليبالغذائيةالمكوناتمنكثيرعلىيحتوي

علىالجبنويحتوي.والفيتاميناتوالمعادنالبروتيناتذلك

مركز.بشكلالحليبعليهايحتويالتيالغذائيةالموادهذه

علىالشيدرجبنمنجم25.يحتوي،المثالسبيلوعلى

منأكوابستةماتحتويهبقدروالكالسيومالبروتينمنقدر

فإنكالحليبوتماما3.مل025كوبكلسعةالحليب

والريبوفلاين.)أ(فيتامينمنمهمةبكمياتيمدناالجبن

الجبن،إنتاجفيالعالمدولالمتحدةالولاياتتتصدر

منمتريطنملايينأربعةيقاربمالمحانتاجتقومحيث

طنمليون1،تنئلأءالتيفرنسا،وتصنفسنويا.الجبن

للجبن.ايإنتاص!عاليةالدولضمن(،متري

وتصنعالأبقار،حليبمنالجبنأنواعمعظموتأتي

الجاموسحليبمنغالئاالجبنواسياأوروبابعفشعوب

يأحليبمنيصنعأنيمكنالجبنأنإلا،والأغناموالماعز

حليبيستخدمونلابلاندفيالأغنامفرعاةاخر.حيوان

يمدالياكحيوانفإنالتيبتفيأما.الجبنصنعفيالرنةأيل

منأيضاالجبنويصنع.الجبنلصنعبالحليبالأهالي

الوحشية.والحمروالخيلالجمالحليب

الجبنأنواع

مايزيدتحملالجبنمنصنف004منأكثريوجد

الجماعةأوالبلدةاسميحملمنهاوكثير.اسمألفيعلى

كذلكسميوالذيالروكفورتجبنمثل؟تصنعهالتي

أيةوعلىبفرنسا.روكفورتبلدةبقربصئفقطلأنه

مثلمختلفةمحليةأسماءعدةالجبننفسيحملفقدحال

هولندافيإدامببلدةالمحيطةالمنطقةفيالمصنع،إدامجبن

الأقل.علىمحليةأخرىأسماءبثلاثةأيضايعرفوالذي

منواحدةإلىتقريباالجبنأنواعجميعوترجع

الناعم،شبه2-،الناعم-ا:هي،أربعمجموعات

وتصنفالمبشور.أوالقسوةشديد-4،القاسي3-

الجبناحتوىوكلمابها.الرطوبةنسبةحسبالأجبان

الأجبانتصنيفيمكنكما.نعومةأكثركانرطوبةعلى

يكونوقدمقبولآيكونقدفالطعمطعمها:حعسب

قويا.يكونوقدمتوسطا

أنواعأكثرالقشديوالجبنالحلوميعد.الناعمالجبن

ولهماالملحمنيخلوانوهما،شهرةالمعتقغيرالناعمالجبن
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هي:ألواعأربعةإلىالرئيسيةالحبرنواعترحبنالجبنأنواعبعض

الرطولةنسبةحسبالأجبانوتصىالمبشور.

أربعإلىمقسمةالمشهورةالحرألواعبعضأدلاه

الناعمالجبن

جم!ءبردلأء3خ3؟3

)در!سى(ابريخيجبن

عأ-؟ح*3علأ!3

)!ردسي(الكممرحن

/!ج!يم-!!ا

(المتحدة)الولاباتالحلومحبر

(المتحدة)الولاياتالقثديالجبر

الناعمشبهالجبن

()دلبياللمورحرجن

.:-ع!ة..في

)ألمالي(الماسشرجنن

ثح!

)لرلي(سالودوالورجن

)!ردسي(الروكمورتحر

علىالقشديالج!تويحتويجيد.وتماسكلذيذةنكهة

متلالناعمةاللأجبانوبعض.الزبدةدهنمنعاليةنسبة

هذهوتطلق،قشرةتكونالكممبروجبنالبرينيجبن

وذاناعماالجبنتجعلأنشأنهامنالتيالإنزيماتالقشرة

نكهة.

،الأزرقالجبنمتلأنواعايشمل.الناعمشبهالجبن

والموازريلاجاكوالمونتيريواللمبورجر،القرميديوالجبن

وتحتوي.والستلتونوالروكفورتسالودووالبوروالمانستر

خطوطعلىوالستلتونروكفورتوأجبانالزرقاءالأجبان

التيالفطرياتوتكعسبخلالها.تجريزرقاءفوية

الجبنويصنع.خاصةنكهةالجبنصنععمليةأثناءتضاف

جبنيصنعبينماالبقر،حليبمنالستلتونوجبنالأزرق

فقط.الأغنامحليبمنالروكفورت

والجراييروالإدامالشيدرأجبانتعد.القاسيالجبن

وتحتوي.القاسيالجبنمنمشهورةأنواعاوالسويسري

تدعىثقوبعليالسويسريةوالأجبانالجراييرأجبان

بإضافةالثقوبتلكبعملالجبنصناعويقوم.العيون

فيالكربونأكسيدثانيغازفقاعاتتحدثالتيالبكتيريا

الفقاعاتتتحولشرائحإلىالجبنتقطيعيتموعندما.الجبن

.ثقوبإلى

وأ،القسوةشديد4و،الماسي3و،الماعم2-شمهو،الساعم-1

الرسوماتوتمين.لعومةاردادالحبن!يالرطولةلسبةارتفعت!كلمابها،

.محموعات

القاسيالجبن

بم

)إمحليري(الثدرجن

()مولدياملإداحر

)سودري(الويريالجبر

القسوةلثديدالجبن

)إيطالي(ا!لياجوص

!!

لي(بطا)إلارم!اداحبر

أ!!

)إيطالط(الرومانوص

-03!؟ص!ء!خصروو!

)سوبسري(السالساحوحنن

مثلأنواعايشملالمبشور.أوالقسوةشديدالجبن

الناسويقوموالسابساجو.والرومانووالبارميسانالاسياجو

بعضفوقورشها،الجبنمنالأنواعهذهمثلببشرعادة

والبيتزا.والخضراواتالحساءمثلالأطعمة

الجبنيصنعكيف

فيأما.الجبنلصنعبهاخاصةطريقةمزرعةلكلكمان

الدولفيالمنتجةالجبنأنواعمعظمفإنالحاضروقتنا

يمكنمازالبأنهعلما،كبيرةمصافيتصئفىالصناعية

محلوالملنة.الملبناتفيأوالمزارعبعضفيالجبنتصنيع

عاليحليبمنوالجبنوالزبدةاللبنلصنعشركةأو

فيالاهتمامويكرس.المزارعمنالعديدبهتزودها،الجودة

.حدةعلىالتصنيعمراحلم!مرحلةلكلالمزارع

مطابقةصورةالمصانعفيالجبنصنععمليةوتعد

فيالجبنصنعفيالمتبعةالتصنيعلأساليبجداومتقدمة

أنواعلكلالأساسيةالتصنيععملياتإنحيث،البيوت

العملياتهذهوتتضمن.واحدةالأصلفيهىالجبن

بعملياتالحليبمعالجةأ:وهيرئيسيةمراحلخمعم!

الخثارة،معالجة3-،الحليبخثارةفصل2-،متعاقبة

اختلافاتتظهروهنا.التغليف5-الإنضاجأوالتعتيق4



217الجبن

مئاتعدةإنتاجعندالنهائيةالتغليفعملياتفيطفيفة

الختلفة.الجبنأنواعمن

علىبالكشفالجبنصناعيقوم.الحليبمعالج!

عنوذلك،فيهجامدةموادأيةبإبعاديقومونثمالحليب

يمرالعمليةهذهوفي.التنقيةباسمتعرفعمليةطريق

البكتيرياعلىالقضاءفيهايتمالتيالمبسترةعبرالحليب

صهاريجفيالمبسترالحليببضخالمضخاتوتقوم.الضارة

منهاكلتستوعبأنيمكنالتي،الراقوداتفيأو،معدنية

ويستخدم.الحليبمنكجما00953إلى/63..من

منكجمء4.لصنعالحليبمنكجم00427حوالى

الشيدر.جبن

الرائباللبنفصلعمليةوهى.الحليبخثارةفصل

معالجتهتجريالحليبتنقيةعمليةتتمأنفبعد.الحليبعن

.الخثارةباسمتعرفبالخردلشبيهةمادةيكونحتى

الحليبمصلاسمعليهيطلقسائلعلىالخثارةوتحتوي

الجبن.تصنيععمليةتتمأنقبليفصلأنيجبالذي

أولآالحليببتسخينالخثارةبتشكيلالجبنصناعويقوم

بعديقومونثمم،36و03بينتتراوحدرجاتإلى

الاستنباتبادئاسمعليهيطلقسائللمحاضافةذلك

تشكلالتىالبكتيرياعلىالسائلهذاويحتوي.للحليب

إضافةأيضاويمكن.رائبإلىالحليبوتحولالحموض

معينةألوانلإضفاءوذلك،ذلكإلىالخضراواتصبغة

إرابةعمليةبدايةفىالاليةالمحركاتوتقوم.الجبنعلى

بشكلوالصبغةالبكتيريالاستنباتموادبتحريكالحليب

الحليب.خلالمتوازن

إنزيملماضافةالعاملونيقومدقيقة09إلى51وبعد

استخدامالجبنصناعاعتادوقد.الحليبتماسكيسبب

كما،العجولمعدمنتستخرجمادةوهيالأنمحة،

.الفطرياتمنالمستخرجةالأنفحةاستخدامأيضااعتادوا

مصدراوراثياالمهندسةالبكتيرياتصبحأنالمتوقعومن

المحركاتوتقوم.الوراثيةالهندسةانظر:.للأنفحةرئيسيا

دقيقة03لمدةهادئايتركثمالحليبمعالإنزيماتبخلط

الخثارة.تتكونلكيتقريبا

آلافإلىتقإإلخثارةفيخاصةقاطعاتتبدأ

منالتقطرفيالحليبمصلويأخذ،الصغيرةالمكعبات

يمالخثارةالمحركاتتقلبذلكوبعد.المكعباتتلك

حتىالراقودفيالحرارةدرجةترفعثمومن،الحليبمصل

كلوشسبب.م54وم93بينتتراوحدرجاتإلىتصل

الخثارة.منأكبركميةإخراجفيوالحرارةالحركةمن

الراقود.منالخثارةترفعأوالحليبمصليصفىوعندئذ

وهي،الخثمارةلتشكيلوذلك،والأنفحةالبكتيريةبالمستثبتاتالحلي!يعالحونحيث،الحليبمنالجبنبصنعالصناعيقومالجبن.يصنعكيف

الجبن.تصنيععمليةتتمأنقبليعزلأنيحب،الحيبمصليدعىسائلعلىالختارةوتحتوي.بالخردلشبيهةمادة

.السويسريالجبنصنععمليةفيالختلفةالخطواتالصوروتوضح

نأبعد.الحليبمصلعنالخثارةفصل

بحرشالعامليقومجامدةالخثارةتصبح

إلىالختارةتقطعتمومنالعليا،الطهبقة

نأوبعد.ومقلبةمخلوطةصغيرةمكعبات

اللبن.مصلمنهايبعدالخثارةتستقر

بحمإلخثارةالعمالأحديقوم.الخثارةرفع

مصلمنيرفعهثمللتغطيسضخمقمالق!ي

معلقةالضخمةالخثارةصرةوتظهل.الح!يب

الحليبم!حليجفأنإلىالغلايةفوق

تماما.الفائض

قوالبفيالخثارةكبسيتم.الخثارةكبس

ومن،ساعة42لمدةللصدأقابلةعيرفولادية

شهور.لعدةدافئةغرفةفيوتعتقتملحثم

تلكخلالالمألوفةالثقوبأوالعيونوتتكود

.الفترة
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تتركالجبنأنواعمعظمتصنيععند.الخثارةمعالجة

تمتقدالحليبمصليكونأنبعدوذلك،هادئةالخثارة

كتلةلتكونببعضبعضهاالحبيباتوتلتصقتماما.تصفيته

استعداداصغيرةقيمإلىالخثارةتكسيربعدهايتمصلبة

الخثارةبشطفالعاملونيقومالحلومجبنةولصنعلكبسها.

والملح.القشدةيمبخلطهاذلكبعديقومونثمبالماء

وذلك،خاصةمرحلةعبرفتمرالشيدرجبنةخثارةأما

ويقوم.صلبةكتلةهيئةعلىتشكلتقدتكونأنبعد

فييكدسونهاضخمةألواحإلىالخثارةبتقيمالعاملون

بهذهالقيامويمكن.دقائقعشركلويقلبونهاالراقود

الشيدرة،عميةاسماعليهايطلقوالتىأيضا،المعالجة

أسطواناتفىأوضخمةأبرأجفيوذلك،الآليةبالطريقة

الحثارةألواحتمرذلكوبعد.فولاذيةصناديقفيأودائرية

.صغيرةقبماإلىبتقطعهاتقومآلةعبر

وأأطواقفيالجبنأنواعلمعظمالخثارةتجميعيتم

القوالبهذهوتوضعلكبسها.استعدادامعدنيةقوالب

أياملعدةأوساعاتلعدةبالجبنتحتفظكابساتتحت

كميةتصفىالكبسعمليةوخلال.عالضغطتحت

شكلعلىالخثارةتشكيلويتم،الحليبمصلمنأخرى

بعدالجبنأنواعمعظمتمليحويتم.إطاراتأوألواح

فيتمالأخرىالجبنأنواعوبعضالشيدرجبنةأماكبسها.

الكبس.عمليةقبلتمليحها

منالجبنلمحاخراجالعاملونيقومالكبسعمليةوبعد

فيالقشرةباسمتعرفطبقةوتأخذ،والقوالبالأطواف

تلكتكوينولمنع.جفافهعمليةأثناءالجبنفوقالتكون

للجبنالمنتجةالرئيسيةالدول

:السنويالجبنإنتاج

المتحدةالولايات

!رلسا

......

لياألما

يطالياإ

سيارو

هولدا

.م91-9قيفآتملعائم

المخحدا!مالتالمةوالرراعةالأعديةممظمةالمصدر
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تعتيقعملياتأولأوتتبم.المحليةالإنجليريالحبنأسواعأحدبهياو

.الاسواقفيطرحهقبلالرم!م!لمترةإنصاحهأوالحر

بلاستيكيةأغلفةفىتغلفالجبنأنواعمعظمفإنالقشرة

أنواعمعظمفإنولذا،،المعدنيةالأطواقمنإخراجهاحال

.القشرةمنتخلوالانالجبن

بأسماءأيضاالعمليةهذهتعرف.الإنفماجأوالتعتيق

والشكلالنكهةإضفاءفيوتساعدالتمليحأوالتعميرمثل

فيأوتخزينغرففيالجبنتعتيقويتم.الجبنعلى

ورطوبتها.حرارتهادرجةفىالتحكميمك!مستودعات

لكيشهرينإلىالأجبانمنوغيرهالاجريالحبنويحتاج

وكلماليعتق.تقريباعامافيتطلبالبارميسانجبنأما،يعتق

ويبحث.الجبننكهةلذوعحدةزادتالتمليحفترةطالت

مدةتقصيرمنتمكنهمالتيالسبلعناليومالباحثون

الجبن.إنتاجنفقاتمنالتخفيضوبالتاليالتعتيق،

فىالجبنتغليفيتمالتعتيقعمليةتتمأنبعد.التغليف

إلىالجبنأنواعبعضتقيمويتم.متعددةوأحجامأشسكال

وأمعدنيةرقائقفيتغلفثم،المصانعفيشرائح

وعلىككل،الاخربعضهايباعبينما،محكمةبلاستيكية

كراتأو،إسفينيةأشكالعلىأو،ضخمةكتلةشكل

.الإطاراتتدعىأسطواناتشكلعلىأو،المدورةتدعى

المعالجالجبن

جبنإلىالصناعيةالدولفيالجبنإنتاجمعظميحول

الجبنويعمر.الطبيعيةالأجبانمنخليطوهو،معالج

يذوبأنهكما،الطيعيةالأخرىالأجبانمنأطولالمعالج

بعضوتصنع.للطهياممتخدامهعندتوازناأكثربشكل

الجبن.أنوأعمنأكثرأونوعينمنالمعالجةالجبنأنواع

منخليطهيالمعالجالجبنأنواعمنأخرىأنواعوهناك

مذاقهافيتختلفأنهاإلاالجبننوعنفسمنعجنات

خلطهاثمومن،الأجبانتلكطحنويتموتكوينها.



باسمالمعروفةالكيميائيةوالموادالحرارةبمساعدة

منواحدةنوعيةمنوالمصنعالمعالجالجبنأما.ا!لستحلبات

سبيلوعلى.الجبنذلكأسميحملماغالبافهوفقطالجبن

الجبنمنإلايصنعلاالمعالجالسويسريالجبنفإن،المثال

.لسويسريا

للدهنالقابلةالمعالجةوالأجبان،المعالجةالأجبانتتشابه

ومصلوالحليبالقشدةأما.المعالجالجبنمعصنعهافي

رطوبة.أكثرالأجبانتلكلجعلتضافف!الحليب

وأالبهاراتأواللحمأوالفاكهةإضافةأيضاويمكن

المعبأالجبنأما.إضافيةنكهةعلىللحصولالخضراوات

تشتملولاالطيعية،الأجبانمنخليطفهوالتبريدبطريقة

المعبأالجبنأنواعمعظموتحتوي.الحرارةعلىمعالجتهعملية

كعواملالفاكهةعصيرأواللحمعلىالتبريدبطريقة

منكهة.

ئاريخيةنبذة

قبلتمقدتصنئللجبنأوليكونأنالمحتملمن

ثمآمميا،فيالرعويةالقبائلبوساطةمضتعام0004

عبراوروباإلىالجبنصنعكيفيةعنالمعلوماتانتشرت

السنين.

رجلوهو،كرافت.إل.جيهسجلم7191عاموفي

طورتكما،المعالجالجبنلعملطريقة،أمريكيأعمال

حدةعلىكل،الجبنشرائحلتغليفجديدةطريقةشركته

آلية.وبطريقة

أساليبالعلماءطورالشرينالقرنسبعينياتوخلال

الحليب(سكر)وهوواللاكتوزالبروتيناتلإزالةجديدة

الغذائيةالموأدهذهبإضافةالصناعوقام.الحليبمصلمن

والخبزالأطفالطعامإلىالحليبمصلمنالمستخرجة

الأطعمة.منأخرىأنواعوإلىكريموالايس

الجبنصناعبدأنفسهالقرنمنالسبعينياتوخلال

بالترشيحتدعىمعالجةطريقةاستخدامفيالأوروبيون

هذهفيالحليبويصفى.الناعمتصنئالجبنعندا!لفرط

واللاكتوزالماءإلاتخثرلابحيثرقيقةمصفاةعبرالطريقة

معظمعلىيحتويفهوسائلمنشبقىماأما.والأملاح

الحليب.مصلمعطبيعيبشكلصنعتالتيالبروتينات

عمليةتساعد،العاليةالدرجةبهذهالحليبخليطوبتركيز

فيالجبنمنتجنسبةر!إمكانيةعلىالمفرطالترشيح

.الراقود

.هولندابمالجبنين:أيضاان!

اللبن،منيستخرجالذيالرئيسيالبروتينالجيئين

أيضاويسمى.الجبنفيالأساسيالعنصرويشكل

تخثرلدىرائبلبنشكلفيالجبنينوينفصلالكازين.

921الجبي،سمك

الحليبمنينفصلكما.إليهالحمضإضافةأوالحليب

علىالجبنينويحتوي.إليهالرينينإنزيمإضافةلدىالحلو

والفوسفوروالأكسجينوالنيتروجينوالهيدروجينالكربون

ولالهطعملاجامدأبيضالنقيوالجبنين.والكبريت

من3%حوالىعلىالبقرحليبويحتوي.رائحة

انظر:.الجبنينينئمنهاالتيالمادةوهيالكازينوجين،

الحليب.؟الجبن

الحليبمن،التجاريالمستوىعلىالجبنينإنتاجويتم

ويكون.وطحنهوتجفيفةالمتخثراللبنفصلبعدالمقشود،

لطيفة،رائحةولهباهتا،أصفرتحارياالمنتجالجبنينلون

وفى،التجميلومستحضراتالأدويةصناعةفيويستخدم

لنفاذالمانعالغراءصناعةفياستخدامهبجانبالورقتغرية

مثلالبلاستيكيةوالمنتجاتالكازين،ودهاناتالماء،

.الأزرار

بريطانىعالمام(.497-)1737إدوارد!جبو!،

الرومانية،الإمبراطوريةوسقوطتدهورتاريخكتابأدف

فينشر.الأوروبيةالتاريخيةالكتاباتأروعمنيعدالذي

أشهرمنوجعلهأم788و1776عاميبينمجلداتستة

حتىالعملهذايقدرونالمؤرخونمازال.عصرهمؤرخي

وظرفه،نطاقهواتساع،القويوحواره،الدقيقلعلمهبماليوم

سقوطعزالانهكبيرا،جدلأالكتابهذاأثار.التهكمي

رئيسى.كسببالنصرانيةإلىالرومانيةالإمبراطورية

فيوقتهمعظموقضىبإنجلترا،،سريفيجبونولد

داكرهلكنهأكسفوردبجامعةالتحق.صغرهمنذالقراءة

الكنيسةإلىتحولأنوبعد.هناكقضاهاالششهرا41

أكسفورد.تركعلىجبوناجبر،الكاثوليكيةالرومانية

فىبالدراسةللأنجليكانيينيسفإلالاكانحيث

للعيشبسويسرالوزانإلىوالدهأرسلهوحينهاأكسفورد.

اللاتينيةاللغاتتعلمهناكوجودهوأثناء.كالفينيقسمع

،الغزيرةلدرامشهالأساسووضع،والفرنسيةوالإغريقية

بنفسه.نفسهفعلم

نأام764عامروماإلىبهاقامالتيالزيارةألهمته

أستقرالذكر(.)السالفوالسقوطالتدهوركتابهيؤلف

البريطاني،البرلمانفيوعمل،أم772عاملندنفي

منسنتينآخرقضى.والأدبللعلموقتهمعظموكرس

شفليداللوردصديقهنشرأم697وفي.لوزانفيحياته

لجبون.مختلفةأخرىوأعمالأحياتيذكريات

ال!سماكمننوعالجبيسمك.!الجبي،

حيثمنالذهبيالسمكينافسوهو.الصغيرةالاستوائية

فيشعبيةالأكثرالمائيةالأحياءأحواضأسماكمنكونه



جبيرابن022

شبيهةجميلةوزعان!جميلذيلالجبيولأسماك.العالم

مرسومةمتعددةزاهيةألوانذكورهامنوللكثير.بالريم!

الأسماكهذهماتبدووغالبا،معينةبطريقةأجسامهاعلى

سم،52نحوالذكورطولويبلغ.الصغيرةالجواهرمثل

الذكور،طولضعفنحوإلىتصلالإناثأنحينعلى

رمادية.الغالبفيوهي

المياهذاتالدافئةشنزويلاأنهارالجبيأسماكوتستوطن

بيئتهاوفي.المجاورةريبيال!طجزرتستوطنكما،العذبة

الكائناترئيسيةبصفةالأسماكهذهتأكل،الطبيعية

تموقد.الحشراتويرقاتوالمحارياتالديدانمثلالصغيرة

منأعديدافيالأسماكهذهمنمجموعاتإطلاق

.البعوضأطكافحةالعالمأنحاءكلفيوالبركالبحيرأت

)سمكبالسراتيلوثيقةصلةذاتالجبيوأسماك

هذه.البعوضوسمكةوالمولينيزي(الذيليالسيف

أحياءتلدلأنهاالأحياء"حاملاتباسمتعرفالأسماك

الأخرىالأسع!اكمعظموتتكاثر.التكوينمكتملةصغارا

بصفةالجبيأسماكوتتكاثر.البيضوضعطريقعن

تضعحيث،أسابيعوستةأربعةبينتتراوحفترةبعدمتكررة

طولويبلغ.الواحدةالمرةفيصغيراء.-03نحوالأنثى

حرجهة،أسماذأنهاوبما.ملم3نحوالولادةحديثيالصغار

أحواضاقتناءفيالمبتدئأطشخصممتازااختياراتمثلفهي

فىأرالسمكزبدياتفىحفظهاويمكن.المائيةالأحياء

علىتبقىأنالجبيالأسماكويمكن.أخرىصغيرةأوان

،م351إلىانخفاضهايصلحرارةدرجةفيالحياةقيد

تقدير.أقلعلىم052تكونأنيفضلالحرارةدرجةلكن

فيالصغيرةالجبيأسماكالكبيرةالجبيأسماكوتلتهم

أسماكبينالفصليجب،السببولهذا.الأحيانبعض

الكبيئ.الجبيوأسماكالولادةحديثةالجبي

كانالذي،جبيل.جر.البريطانيالعالموكان

القرنفي،السمكةهذهأدخلقدترينيداد،فييعمل

كائناتمنواحدةبوصفهاإنجلتراإلىالتامئكشر،

العامالرسميالاسماسمهوأصبح.المائيةالأحياءأحواض

.الأسماكمنالصنفلهذا

ام(.217-4411هـ،461-)93ءجبيرابن

أعلاممن.البلنسيالكنانيجبيربنأحمدبنمحمد

وأصل.الهجريالخامسالقرنفيالأندلسيينالرحالة

جبير.لابناشتهروقدشاطبةمدينةمنأسرته

درسكما،والكتابةالشعرعلىالأدبيةموهبتهتفتحت

لكنه،الدولةدواوينفيكاتبايعملأنيأملوكان.الفقه

انظر.الرحلاتلأدبرائداف!ظن،برحلاتهشغل

هـقاصدا578عامايلأولىرحلتهبدأ.أدب،الرحلات

اتجهثم،الإسكندريةونزل،غرناطةمنالبحرفركب،الحج

إلىالأحمرالبحرفعبر،عيذابميناءإلىومنهاالقاهرةإلى

المنوردالمدينةزارثم.الحجفريضةمؤديامكةقاصدا،جدة

فالموصل.فبغدادالكوفةإلىالمدينةمنرحلتهتماموكان

عملإلىالرحلةهذهحولعندماجبيرابناشتهر

نزلالتيالبلادفيومشاهداتهملاحظاتهيدولىفأخذ،أدبي

التيايلأشمياءغرائبعن،المذكراتغالبفيفتحدثبها،

هذهسميتوقد.والمدارسوالمساجدالمدنوعن،بهمرت

بالأخبارتذكرةتسمىكماجبيرابنبرحلةالأولىالرحلة

الأسفار.اتفاقاتعن

أيضا.الحجفيهماقصدذلك،بعدرحلتانلهكانت

نأبعد،المقدسبيتيزورأنأرادألهفيهماأصسبباويعزى

82ءهـ.عامالصليبيينيدمنالأيوبيالدينصلاحاسترده

زوجته.فقدعنلنفسهعزاءفكانتالثانيةرحلتهوأما

تأبينمنالجوانحوجدسماهكاملبديوانرثاهاوقد

بمكةفترةهـومكث461عامفسافر.الصالحالقرين

وفاته.بهاوكانتالإسكندريةإلىارتحلثم،المكرمة

وعذوبةسهولةعنرحلاتهفيجبيرابنأسلوبيشم!

التىللمدنتصويرهفيرائعةلوحاتالرحلاتمنجعلت

هذهأجملومن.وشوارعهاومبانيهاأسواقهاوزارنزلها

عثهمحر،الرسولومسجد،الحرامالمسجدلوحةاللوحات

ولم.المسجدينفيالمعمارلفنأسدقيقةاالأوصافوتلك

وأوقلاعهاالموصلأوومساجدهابغدادعنحديثهيكن

روعةأوشفافيةبأقلوحدائقها،دمشقأووجامعهاحلب

الحجاز.مدنعنحديثهمن

بما،التاريخيةالوثائقأهممنجبيرابنرحلةوتبقى

مملكةفيوالنصارىالمسلمينبينتعاونمنعنهكشفت

رايةأن،بصقليةوهو،نبوءتهصادقمنوكان.صقلية

للمسلمينماويصبح،ارتفاعبعدتنتكعم!سوفالإسلام

عين.بعدأثراومنابرمساجدمن

يحيش،اللقلقطائرمنمختلفينلنوعينالصسمالجيير

فيالآخرويعيشوحنوبيها،أمري!صاوسطفيأحدهما

أستراليا.حتىأ!مدامنالممتدةالمنطقة

فييعيم!الذيالجبير،جسمكلالأبيضالريشيغطي

،العاريوعنقهورأسهوأرجلهمنقارهأماأمريكا،جنوبي

لامعةحمراءحلقةعدافيماأسود،لونذواتفهي

الجبير.الحلقلتجعد،اسمفليالجزءمنهاتحكونبالجسبم،

هذاويعود.بالرياحا!لنتفختعنيهنديةامازونيةكلمة

الطائر.هذاانزعاجعندينتفخالذيالحلقلتجعد،المعنى

يبلغ،الضخمةالأمريكيةالطيورمنواحدالجبيروطائر

سم.03ومنقارهأم،ءطوله



يذاللقلقباسمالأسترالي-الهنديالجبيريعرفكما

وجسمأسودرأسولهام،3،طولهويبلغالأسود.العنق

وشرقيها.أسترالياشماليفيالطائرهذاويوجد.أبيض

الشرقيالشاطئعدىتقعسعوديةمدينةالجبدل

كانت.العرليالخليجعلىالمطلالسعوديةالعربيةللمملكة

ومعبرا،الشرقيةالمنطقةفيتجاريامركزاالماضيفي

النفطاكتشافوبعداللؤلؤ.بصيدأهلهايشتهر.للقوافل

لصناعةقلعةأكبرمنهابالقربتأسستالمملكةفي

مدينةوسميت،الأوسطالشرقفيالبتروكيميائيات

حكومةأنشأتالقلعةهذهتقامولكي.الصناعيةالجبيل

عنالمسؤولةوهي،وينبعللجبيلالملكيةالهيئةالمملكة

الصناعيةالمناطقتجهيزاتجميعوإدارةوتشغيلتخطط

الأحمر،البحرعلىوينبعالعربىالخليجعلىالجبيلبمنطقة

رمضان15بتاريخالصادرالملكيالمرسومبموجب

بموقعهاالجبيلمنطقةوتتميزام.21/9/759اهـ،593

كمياتللصناعاتيوفرمما،النفطإنتاجمنطقةقلبفى

الهيدروكربونية.الموادمنكبيرة

الإداريالتقسيم

هي:مناطقخمعرإلىالصناعيةالجبيلقسمت

المطارمنطقة3-السكنيةالمنطقة2-الصناعيةالمنطقة-ا

الباطنة.جزيرة5-المتنزهمنطقة4-

الغازباستثمارالصناعيةالمنطقةتقوم.الصناعيةالمنطقة

والكبريتوالألومنيومالفولاذإنتاجفىالطيعي

91خلالمنوالأسمدةوالبلاستيكوالبتروكيميائيات

هذهعلىوتشرفمساندا،مصنعا136ورئيسئامصنعا

221الجبيل

الحكلمية.الإداراتومعظمالإمارةمركزحيثالجيللمديةعاممظر

الصناعية.المدينةفيللأطفالترويحمرافق

جالونمليون024الجبيلفيالتحليةمحطاتتنتجالبحر.مياهتحية

والباقى،الجبيللمن!ةجالونمليون03مخهايوميا،المحلاةالمياهمن

.الرياضلمدينةيفيخ

الصناعى.الجبيلميناء



الجبيل222

الىمدينةمن8!0بعدعلىا!حوديةالعربيةبالمملكةالشرقيةالمحطقةلشماطئالشرقر،الشمالىالطرفليتقع،متطورةصناعيةقلحةالجيل

شمالأ-

الأساسيةللصناعاتالصعوديةالشركةالصناعات

8و...الأساسيةالصناعاتمنطقةمساحةتبلغ)سابك(.

المواببتأجيرالملكيةالهيئةوتقوم2(.كم08)حواليهكتار

لتلبيةالأساسيةالتجهيزاتبكافةوالمزودةالمطورةالصناعية

.رمزيبأجرالختلفةالصناعاتاحتياجات

علىمشيدةأحياءثمانيةمنتتكون.السكنيةالمنطقة

مفتوحةمساحاتاليابسةناحيةمنتفصلهاجزيرة

تم.نسمة04لأ...نحوبهاالسكانعدديبلغ.ومشجرة

نسمة.ألف375استيعابيمكنهاحيثالمدينةتخطيط

راحةمايلزمبكلومجهزةجداحديثةسكنيةمبانىوتضم

ساكنيها.

نحوالمطارمنطقةمساحةتبلغالمطار.منطقة

لنقلسواءالمدينةلخدمةالمطارأنشئوقد2،كم025

منمايمكنهبكلمجهزوالمطار.البضائعأوالركاب

.الطائراتأنواعكافةاستقبال

ومساحتها،الصناعيةالمنطقةغربيتقع.المتنزهمنطقة

لسكانوالتريضللترويحومجالامتنفساوتعتبر2،كم402

لكافةوملاعب،شاسعةخضراءمساحاتبها.المدينة

بكضالمنطقةتتميز.البحريةللرياضةومرافق،الألعاب

.النادرةوالنباتاتالأشجار

الصناعبالجبيلمدينةتتبعجزيرة.الباطنةجزيرة

بياحديقةوتضمعاما،متنزهالتكونإعدادهاويجري

الأسص.لصيدومواقعللنباتاتومشاتلحيوانوحديقة

.والزوارقللقواربومرسى

العامةالخدمات

بأءاالجبيلسكانيحظى.الصحيةالرعاية

الذالجديدالفناتيرمستشفىيوفره،الرعايةمنمستوى

..)الحويلاتومستشفىسريرا،612سعتهتبلغ

العلاالوازمبكلكاملاتجهيزامجهزمنهماوكلسرير(.

تأبوهناك.المعلوماتتخزينفىالحاسوباستخداممع

أنبمفيموزعة(صحية)مراكزمستوصفاتعشرة

المدينة.

الطر،أية!يمهمميناء.المناعيفهدالملكميناء

.يتسعةطولهيبلغالذيالصناعيالممرمنالشمالي

مرسموعشرينبحريةأربمحطاتويضم،مترات



الجو.منالصناعيةالجبيلمدينة

كيلومتراتأربعةطولهاللناقلاتبحريةمحطةإلىإضافة

النفط.مصانعمنتجاتلشحن

بمياهالصناعيةالجبيلمدينةتزويديتم.الشربمياه

العامةللمؤسسةالتابعةالمياهتحليةمحطةطريقعنالشرب

الصالحةالمياهمنالمدينةطاقةوتبلغ،المالحةالمياهلتحلية

يوميا.مكعبمترمليوننصفنحوللشرب

بإعدادوينبعللجبيلالملكيةالهيئةتعنى.التدريب

فىبالجبيلالصناعيةالمنطقةتزاللاالتيالفنيةالكوادر

وتعتبر.بالتدريبالاهتمامكانلذلكإليها،ماسةحاجة

اهـ،893عامتأسستالتىالصناعيةالجبيلكلية

الصناعي.فهدالملكلميناءالعامةالإدارةمبنى

223الجبيل

.التجاريالمركزإلىالمؤديةالجبيلمدينةشوارعأحد

شل.بترومينمصفاة

)سماد(.للأسمدةالجبيلشركةمصنع



خطبةجنسبمرج،224

أكبرمنوهى،البشريةالقوىلتنميةمعهداام789

نظرئافيهاالتدريبويتم،المدينةفيالتدريبمراكز

التيالتكنولوجيةالتخصصاتمجالاتفىوعمليا

والهندلممةالكهربائيةوالهندسةالكيميائيةالهندسةتضم

وهندسةوالتبريد،التكييفوهندسة،الميكانيكية

الإنتا!.

المملكةحكومةتقدم.الصناعيالتنميةصندوق

للأفرادالمشجعةالاستثماريةالحوافزالسعوديةالعربية

الجبيل،مدينةفيالصناعيةالمشروعاتلإنشاءوالشركات

هذهوتتعدد،ومتنوعةمتطورةصناعيةقاعدةلإيجاد

منوالإعفاء،الضريبيةالتمئلالإعفاءاتبينالحوافز،

التىبالقروضالمشروعاتهذهدعمإلىالجمركيةالرسوم

لهذاخصصوقد.الصناعيةالتنميةصندوقيقدمها

منحمنليتمكنريالملياراتسمبعةمبلغالصندوق

للشركاتفوائددونالأجلطويلةأومتوسطةالقروض

الناشئة.الصناعية

منمهماعنصراللصناعاتالتبريدعمليةتمثلالتبريد.

فيأنهاروجودلعدمونظراونجاحها،استمرارهاعناصر

والأنابيبالقنواتمنضخمةشبكةإنشاءتمفقد،المملكة

المتزايدةالكمياتولتوفيرالبحر،مياهلنقلالضيخومحطات

التبريد.عمليةفيمنهاللاستفادةالبحرمياهمن

ينبع،المنطقة،الشرقية؟السعوديةأيفئا:أنظر

مدينة.،لمناعيةا

قصيرةخطبةجتسبيرجخطة!.صج،

فيالأمريكيةالمتحدةالولاياترئيسلنكولنأبراهامألقاها

فيجتسبيرجمعركةمو!فيام،863نوفمبر91

انتهاءمنألتهرأرلعةبعدجتسبيرجفىخطبتهيلقيلنكولنأبراهام

التاريحية.الأمريكيةالأهليةالحر!

منجزءلتخصيصاحتفالفيالخطبةهذهألقىبنسلفانيا.

الأهليةالحربفيأرواحهمفقدوالمنمقبرةالمعركةميدان

بعنايةالنبيلةالبسيطةكلماتهلنكولنواختار.الأمريكية

الآمريكيين.أحاسيعم!في،بعمقاثرتفائقة

منجتمسبيرجمعركةاستمرت.معر!!جشديدرج،

نقطةومثلتام،863عاميوليومنالثالثإلىالأول

أم(.865-1861)الأمريكيةالأهليةالحربفىتحول

الذيالاتحاديالشمالىالجي!ميدي.جالجنرالقاد

الجنرالجيم!علىللانتصاررجل09لأ...منيتكون

الوطنيجتسبيرجمتنزه

بولايةالعسكري

بالولاياتبنسلفاليا،

كانتوقد،المتحدة

فيكبرىلمعركةموقعا

الأمريكيةالأهليةالحرب

.أم863عاميوليوفي

التدكاريالمصبوهذا

القوتينشرث!علىأقيم

والكولفدراليةالاتحادية

!

!

!

!
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التقى.رجل75).00منالمكونالكونفدراليليروبرت

فيالصغيرةجتسبيرجمدينةفيمصادفةالجيشان

ضابطصادفعندماالنار،إطلاقوبدآبنسلفانيا.

الاتحاديالفرسانسلاحمنأثإنعميدبرتبةكونفدرالي

منالمناورةفىالأولاليومالجيشانوقضىيوليو.أولفي

في،المدينةجنوبيالشماليةالقواتواستقرت.الموقعأجل

الأيعسرالجانباختراقليحاول.حصيندفاعىموقع

الهجوموأدى.الثانياليومفيالاتحاديالجيم!لدفاعات

الموقع.احتلالفيفشلولكنه،شمالىفيلقسحقإلى

الجيع!مركزعلىالتصويبليقرريوليومنالثالثوفى

صرجالجنرالقواتتقدمتشهيرهجوموفي.الاتحادي

سميتري،تلالمنحدراتتجاهمفتوححقلعبربيكيتص،

قمةإلىووصلوا.القاتلةالشماليةللنيرانتعرضواحيث

ليوسحب.الموقعاحتلاليستطيعوالمولكنالتلال

منكلقواتوخسرتفرجينيا.إلىبمدفعياتهجيشه

وجريحقتيلبنرجل.00023حواليوليميدي

ومفقود.ومعتقل

الأمريكية.الأهليةالحرب:أيضاانظر

الرئيسىالاشتباكجتلاندمعركةتعدمعركلأ.!جتلاللى،

الحربخلال،والبريطانيالألمانىالأسطولينبنالوحيد

مايو31يومففي1891(.-191)4الأولىالعالمية

السيرالأميرالبقيادةالإنجليزيالأسطولاشتبكام،619

ريناردالأميرالبقيادةالألمانىالأسطولمعجليكو،جون

يومين.استمرتمعركةفيالدنماركساحلقبالةشير،

البريطانية،السفنمعظمدمرواقد،الألمانأنمنوبالرغم

وقد.الصغيرةالبحريةالقطعمنأكبرنسبةفقدواأنهمإلا

علىالسيطرةأبقتالمعركةأنإلاالنصر،الطرفانادعى

بريطانيا.يدفيالبحار

الأولى.العالميةالحرب:أيضاانظر

!نالجديدالعهدفيذكرهاوردحديقةالجتفائية

،كدرونجدولأعلىالقدسمدينةشرقىتقع.الإنجيل

المسيحذهب.الزيتونجبلانظر:.الزشونجبلبجانب

للصلاةهناكإلىالقديمالعهديذكركما-السلامعليه-

بنىبالتحديد.الحديقةموقعالآنيعرفلا.لهليلةاخرفي

.القدسمنكدرونعبرأرضقطعةحولحائطااللاتينيون

مقدسة.كبقعةعليهاوحافظواأوروبيةكحديقةورتبوها

قليلاالشرقيالجنوبإلىتقعالجثمانيةأنالإغريقاعتقد

فىالموقعإن:يقولثالثاحتمالهناك.الحديقةهذهمن

يوجدالعذراء.قبةبجانب،الموقعينهذينمنقريباالشمال

سيطر.العذابغاريسمىالعذراءقبةكنيسةيمينكهف

وعلىام،293منذالغارعلىالفرنسيسكانالرهبان

.ام681منذالحديقة

شخصيةجحام(.777-068أهـ،06-!جحا)06

واقعهاعنانفصلتماسرعانلكنها،حقيقيةفكاهية

فيللفكاهةنمطياونموذجافنيا،رمزاوأصبحت،التاريخي

أوالنوأدرآلافلسانهعلىقيلهناومن.العربيالتراث

جذورهالناسنسيلقدالعصور.مرعلى،المرحةالحكايات

الضاحكأسلوبهأبداينسواولنلمولكنهم،التاريخية

.الساخرةوفلسفته

التراثفيالفكاهةأعلامكثرةمنالرغموعلى

فكاهية،نمطيةشخصيةأشهريبقىجحافإن،العربى

الجمعيةالذأكرةفي-اليومحتى-فاعلةحيةلاتزال

لاالفنيةوشهرته.والثقافيةوالفولكلوريةالأدبية،العربية

شخصيةجحاأنيؤكدالذيالتاريخيالدورتلغي

ولقبه،الفزاريثابتبندجينالغصمنأبوفهو.حقيقية

والتسامحبالطيبةمعاصريهبينعرفوقدجحا،

شخصيتهوتنطويالذكاء،بالغكانوأنه،الشديدين

ذلكإلىووسيلته.والفكاهةالسخريةمنكبيرقدرعلى

فيوالتبالهالتحامقبالأحرىأو،والجنونالحمقادعاء

حياةعلىمنهاستعلاء،اليوميةالأمورلصغائرمواجهته

بالجانبوإحساسا،الدنيويالصراعبعبثيةوشمعورا،فانية

معا.وقتفي)الموت(الإنسانيللوجودالمألمماوي

كماسنة،مائةيعيشوأنجحا،يعمرأنغرولاولذلك

عاصرهاالتيالتاريخيةالفترةشهدتوقد.الجاحظيقول

أسلوبهفيالأثرأبعدلهاكانجساماأحداثاجحا

الدمويالسقوطمألمحاةمنهاوالتعبير،الحياةفيوفلسفته

السيف-بقوة-العباسيةالدولةوهيمنة،الأمويةللدولة

ثقافيمناخوسط،الإسلاميةالعربيةالأمورمقدراتعلى

والمذهبيوالعسكريالسياسيبالصراعانذأكحافل

والعرقى.

نأحدثالاجتماعيةالتاريخيةالظروفهذهمثلوفى

جحا-الكوفةنزلعندما-الخراسانىمسلمأبواستدعى

خضمفىفكاهةأوبطرفةمنهيظفرأنعسى،لشهرته

الحمقوادعى،نفسهعلىجحافخشي،الدمويةحروبه

أبوبهأعجبفقدذلكمنوبالرغم.حضرتهفىوالجنون

المنصور،جعفرأباالعباسيالخليفةعنهوحدث،مسلم

يصلحلعلهبغدادفيالخلافةدارإلىفاستدعاهبادرالذي

عاقبةجحاأدركوقد.بلاطهفى)مهرجا(مضحكاأونديما

بمهرجهوفما،وقيودهومخاطرهوهامشيتهالدورهذامثل

الحمقادعائهفيفتمادى.كذلكيكونأنلهينبغيوما

العطاء.لهأجزلأنبعدالمنصورعنهأفرجحتىوالجنون
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شهرته،ازديادفييضاالبالبنأثرهاللقاءهذالمث!!وكان

وهما.عليهوالإغداقمجالسهما،فيأسهالناسوطلب

والأحياءأطحياةأصساخرةاوبرؤشه،ولنوادرهبهسعداء

"لمحمهت:المشهورةأصساخرةاقولتهجحاقالوهناجميعا،

لملم.أعولىىقلمنخيريعولني

الأمر-هذااممتمرأجحاأنعلىالدالالطريفمنر

ويتئله،الناستبعاتمنلعفيهدامما-التحامقأوالتغابي

وأنالىأيوحكمة،الح!دؤلفيالشجاعةمنكبيراقدرا

يستسلمادائماأنه،نفسهعنالتعبيرفيصريحايكون

-والحنونبالحمقالناساتهمهوإن،لحظاتهفيلرغباته

وأالخوفمنبرجايجعلهمما-حرجمنعندئذثمةفليس

اجتماعيادائما،عنه""المس!صتقولعلىوقادراالكبت

نيا.نساوإولممياسياوأحلاقيا

أستأضاواالثانيالقرن!تأدبياتفييتردداسحمهوشرع

ول!ش،الجاحظحرذكماالنوادر،ببعضمقرونا،للهجرة

نوادرهتكونحتىأ!جرياالرالغالقرنإلىنصلنكادما

أسواقفيالتدوينإلىطريقهاعرفتقدشفهياالمتواترة

أعتبامنكانالذيجحانوادركتابباسمالوراقين

ومن.الفهرستفيالنديمابنتعبيرحدعلىفيهاالمرغوب

تلكجحا،عنأجناإوصلتالتيالتاريخيةالتراجمأقدم

هـ،142!شة)المتوفيالابيذكرهاالتيالضافيةالترجمة

فيأ،الىاصاأتتواثم.الدررنثرموسوعتهفيأم(030

اشعمعلىو.أسلاحقةاأضاريخيةواالأدبيةالمصادرمنكثير

الشخصية،أ!ذهأضاريخىاأ!جوداعلىأجمعتأنهامن

منبلغتنوادرمنعنهرويماكلعليهأنكرتفإنها

جميعاتكونأن-م!صاناوزمانا-يستحيلحداالكثرة

كانواجيراناله?أن:صراحةال!بيذكربل،بهمتصملة

بل،أجهإوينسبونهايؤلفونهاأيالنوادر"هذهعليهيضعون

الحمقىنوادرمنغيرهنوادر-يقولكما-أيضاإليهأضافوا

النوادرمنوأمثالهاالمجانينوعقلاءوالأذكياءوالمغفلين

الشعبيالوجدانأنيعنيوهذا.العربيالتراثفيالذائعة

خاصة،الفكاهةضرو!لكلرمزاجحاانتخبقدالعربى

العصور،مرعلىأجه،إفنسبوا،عليهالناستزيدأنبعد

كتالهفيالعقادمحمودعباسليقولحتىالنوادرآلاف

نأهي،دلالةذاتطريفةعبارةالمفمحكالضاحكجحا

إليه،نسبتالتيالنوادرلصناعةحياتهفيتفرغأ!جحا

ومعنىإبداعها.منهوينتهيأوروايتهاتنفدأنقبللمات

رمزإلىوتحولالتاريخيواقعهعنانفصلجحاأنهذا

العرلي،التراثنوادرمنقيلمامعظماممتقطبفني

تعددعلى،العربيأصشعباشرعللأكثرها!وما،الذائعة

مرعلىجحاإلىوينسبهانوادرمنيؤلفمايؤلف!،أقطاره

العصور.

حتىيتنامىلايزالالذيالجحويالمأثورأنيعنيوهذا

كانبل،إبداعهأوجحاتأليفمن-بداهة-ي!شلم،اليوم

ترسيبا،بعامةالعربيالشعبإبداعمنحمعياتعبيرا

المجتففأعلنما.وقتفىالسمرإلىونزوعاأطتجربة

وجسدوالأحياء،الحياةفيتأملاتهجحالسانعلىالشعبي

ذلكفيبما،والدينيةوالاجتماعيةالسياسيةتصوراته

والمثلللقيمونظرته،للعالمرؤيتهوصاغعخه!!!!المسكوت

أدبيةصياغةفيوذلك،ت!صنأنينبغيكماالعليا،

فنهومتميزفنيث!!لىأوسرديقالبذات،جمالية

النوادر.باسمال!دبيتراثنافيعرفماأوالمرحةالحكاية

النموذجحياةفيالكبرىالنوعيةالنقلةأنغير

عشر)السادسالهجريالعاشرالقرنشيتحققتالجحوي

العثمانية،السيادةتحتالعربدخلعندماأليلادي(،ا

العربي،الجحويالنموذجهذاانذاكالأتراكااستهوىحيت

إلىونسبتها،أضركيةاإلىوترح!تهالوادرهبنقلفقاموا

أيضااشتهرت،العربيبالنموذجشبيهةتركيةشخصية

للفكاهة،وحبها،السخريةإليوجنوحها،للدعابةبميلها

وفقيهامعلماكانالذي،الديننصرالخوجةشخصيةهي

الطاغيةبتيمورلنك-تاريخيا-يلتقيأنلهقدروقد.وقاضيا

ماوالطرائفالمواقفمنبيمهماتكونوأن؟المعروف

المستضعفينضدوجبروتهوظلمهالطاغيةهداحمة!يعكس

.وجماعاتأفرادا

إبانوالتركيةالإيرانيةالثقافتيناتصالضوءفير

هذهلأنفمسهمأيضاالإيرانيونادعى،أ!سطىاأ!صورا

وزعمواالديننصرا!للااسمعليهاوأطلقوا،الشخصية

التركية،الجحويةالنوادرإليهاونسبوا،تركيةلاإيرانيةأنها

وشهرةتراءالفكاهيةالشخصيةهذهفازدادتمعا،والعربية

بطبيعةالعربيةضعهرتهجانبإلى،وإيرانتركيافيوذيوعا

الجحويةالنماذجهذهوغدت.الأصلالنموذجلكونهالحال

هذاوعبر،الإسلاميالشعبيانتراثمنجزءاالثلاثة

نأالعرليجحااستطاع-وفارسياوتركياعربيا-التراث

اسمه،دونبنوادرهأومعاوبنوادرهباسمه،طريقهيعرف

وبلادوروسياوأوروباإفريقيافيحاصة،أ!الميةاالادابإلى

فيهتجاهلتالذيالوقتفىوذلكوغيرها.أصينواالبلقان

الإنسانى،الفنيالنموذجهذاحديثاالسائدةالرسميةثقافتنا

الناشرونشرععندماخاصةالعربيةأصولهعناوغابت

فهارسهافيفذكروا،العربيالتراثكتبطباعةفيالعرب

نصرالخوجةباسمالمعروفأنه-العربيجحاذكركلما-

أذاعوهامستقلةكتبفيالنوادرهذهجمعواولما.الدين

الشهيرالكبرىجحانوادرعنوانتحتالناسبين

الذائعةونوادرهالعربيةبأصولهجهلاإماخوجةبنصرالدين

العثمانيةالدولةظهورقبلالمدونةالعربيالتراثكتبفي
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التركيةالطبقةلثقافةمجاملةوإما،الأرجحوهوذاتها،

العالمكانالتيالأخيرةالأربعةالقرونخلالالسائدة

العث!انية.للخلافةتابعافيهاالعربي

الشعبىبتراثهيحفللاالعربيالشعبيالمجتيمكانولما

فكرية،حيويةوظائفمنالتراثهذالهيحققمابقدرإلا

الشفهي-الشعبيموروثهفي-يرددظلفإنه،وجمالية

عربيقطركلصاربل،العربىالجحويالنموذجنوادر

وجحا،المصريجحاهناكباتحتى،لنفسهيدعيه

واختلط.وهكذا،العراقيوجحا،السوريوجحا،الليبي

فيوالمقالاتالكتبودبجوا،العربالمثقفينعلىالأمر

العربيةأصولهيتبينواأوينتبهواأندون،الإقليميجحا

المعاصرةالفولكلوريةالدراساتلكن.الأساسالقومية

الجحويالنموذجوعرفإلاعربيقطرمنماأنهأثبتت

فيوفلسفتهوأسلوبه،وملامحهبسمته(القوميا)العربي

في"توازنوعصاأمانصماململمفيهفعرفوالتعبير،الحياة

بعيدونفسيافنيازادانوادرهوتمثل-ومعوقاتهتحدياتهخضم

إلىيدفعهوقد،والسخريةالابتسامإلىيدفعهقدالأثر

وأالمألوفعنانحرافمنفيهالما،والدعابةالضحك

تجاوزنالوولكننا.القياسفيخطأأوباللفظتلاعب

وسيلةلوجدناهاالداخلمنوتأملناها،الخارجيةقشرتها

-مؤكدة،العامةالذاتعنالدفاعوسائلمنحيوية

والغاياتالعليا،الإنسانيةالقيم-الخفيأوالظاهربالتناقض

تحقيقها.علىالعربيةالأمةأوالجماعةتعملالتي،القومية

ماأقربالشفهيةالثقافةفيللنوادرالوظيفيالدوروهذا

الثقافةفيالمعاصر،الكاريكاتيريلعبهالذيالدورإلىيكون

.المعاصرةوالصحافة

عبقريةبالأحرىأوالجحوية"لم"الفلسفةعبقريةوتتمثل

فيالجحوية،الشخصيةهذهأبدعالذيالعربيالشعب

الموأجهة،فيالشخصيةهذهأسلوبفيأحدهما:أمرين

إلىتتحولأنيمكنالمالمسأةأنبعبقريتهااكتشفتحين

وأعباءوقائعمنهانواجهالتيالنفسيةالحالةضوءفي،ملهاة

وأالحدثبؤرةفي-نعلمكما-الإنسانفاندماج،الحياة

وقد،عنهيسريبهوفرجتهمنهوخروجه،يضنيهالموقف

،الحياةيكابدأنجحااستطاعوهكذا،يضحكه

عنبعيداآخرشخصانفسهمنيخلقوأنفيها،ويضطرب

عندهالماسىتحولتوهكذا.منهويسخربهيتفرج،الأول

عنهتخفف-إنسانيطابعذات-وميحطرائفإلى

دفعالذيالأمر،بهتأسياالعربيالشعبأفرأدعنوتسري

والرمز-الوأقع-جحايسلكأنإلىالشعبيالوجدان

فيوالاخر،.والأدبيالفنيتعبيرهفىالحكماء،مسلك

السمةالغباءاوالحمقيكنفلم.الشخصيةهذه"تنميطلم"

جوهرعنالباحثالذكاءأوالتحامقولكنه،عليهالغالبة

كما-العقلناقصأومخبولأجحايكنلمولهذا.الحقيقة

مهما-الأموريتناولالذيالإنسانكانولكنه-يتوهم

الزواياأقربمن-بتعقيدهانحنتظاهرناأومعقدةبدت

لاالذينألاخرينلصنيعمناقضافيبدو،والواقعالحقإلى

بعيد.إلىأبصارهمويمدونقريباالحقيتصورون

المدونةجحانوادرتصنيفإلىالقدماءذهبوقد

-والجنونالحمقنوادرأحدهما،كبيرينقسمينإلى

نقيضهسشدعيدلاليتعبيرهناالجنونأوالحمقحيث

تبوحدالةإرشاديةلغةأو(،والتعقلالذكاء)فضيلة

نوادروالاخر(.الناسحماقات)منعنهبالمسكوت

الجحويالمأثورتصنيفإلىذهبواالمحدثينولكنالذكاء.

النوادرفهناك:الدلالىلمحتواهطبقا،والكتابىالشفاهي

بالسلطةالشعبيالمجقمععلاقةتتناولالتىالسياسية

وخاصة(الداخليالأمن-القضاء-)السلطانالحاكمة

وفي،السياسيوالكبتالسمكريالقهرعصورفي

منبهتموروماوالاجتماعىالتاريخيالتحولعصور

سياسيةوانحرافات،ونفسيةاجتماعيةمتناقضات

سياسية،نوادرمنجحاعنأثرلماوالمتأمل.واقتصادية

فىتشكليراهاجحا،لسانعلىالعربيالشعبقالها

النقدأبوأبمنوالممعابابا-ووظيفةألمملوبا-مجملها

خاصة،الشعبيوالأدبعامةالعربيالأدبفيالسياسي

النوادربهذهالقوميالوجداناحتفاءيستمرأنغروفلا

كلمابها،معتصمايظلوأنالعصور،مرعلىالجحوية

بينالأزليةالمعركةتلكفي،موقفحفزهأوأمرحزبه

منبينهماينشأوما،الأعزلوالشعبالسيا!ميةالقوى

وانحراف،القانونلغيابحتميةنتيجة،سلبيةعلاقات

تارتيخيةفتراتفيالعدالةميزأنواختلالالقضاء،

وفضح،القائمالوضعنقدقبيلمنفقطليعي!.مختلفة

بدورللقيامأيضئابل-القوليعزعندما-عنهالمسكوت

عن"تنفيس"بمثابةهناالسياسيةالنادرةحيث"تعويضي!!

الخاوف،منالتخفيفإلىوتهدف،ضاغطلمسلطويقهر

والسخرية،للضحكموضوعاالظالمونيغدوحيث

ونحقرهفنكبر،نصغره،للتسلطالعداءيخفوعندئذ

هيوهذه،للظلمرفضفالضحكال!عتبار.لذواتنافنرد

نأبالذكرالجديرومن.الجحويةللنادرةالسيالمميةالوظيفة

الجحويالمأثورفيالذائعةالسياسيةالنوادرمنكثيرا

بسبب،التدوينإلىطريقهاتعرفلمالحديثالشفهي

ونشرها.طباعتهامنالناشرينحذر

،بمكانالكثرةمنوهي،الاجتماعيةالنوادروهناك

وظائفهاوتتعاظم،الانحتىوتذوقاإبداعاتتنامىولاتزال

سلبياتمنبهيموروما،الاجتماعيالوأقعنقدفيالحيوية

اليومية.حياتنافىسائدهومما،والسلوكوالفعلالقولفي
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التىالشخصيةهذهتجعلأنالعربيةالأمةتشألمولهذا

شخصيةجعلتهاوإنمامنعزأ!ة،أوسلبيةبعبقريتهاأبدعتها

وتجاربهما،ومواقفهممشاعرهمله،الناسمنعاديرجل

كما-العيشسبيلفي-يسعىأنعليه،والامهموآمالهم

الأمصار،إلىويرحل،الأسواقإلىويختلف،غيرهيسعى

له،أسرةربوهو.العامةإلىويتحدثبالحكامويلتقي

منوصاحبتهالرجلبينيكونماوبيخهابينه،زليج

الخاصةفلسفتهتجسمنوادرمعهاوله،والمواقفالاحداث

ترسيبمنالعربىالشعبيريدهماتجسمبل،الحياةفي

جحا،حياةواتصلت،الاجتماعيةالحياةونقدالتجربة

وسخريته،بفكاهتهويحاورهبحكمتهينشئهابنلهفكان

سوفب!.متعاقبةأجيالآوفلسفتهحياتهتمتدأنأرادوكأنما

الحياةوحدةبدورهاتؤكدالساخرةالشخصيةهذهأننرى

علاقاتهعلىجحامواقفتقتصرفلم،العربيةالأمةعند

معتعاطفهبالأحياءجحاارتباطيصورماوخير،بالناس

شبهأوصديقامنهجعلحتىبهارتقىالذيحماره

مناللاذعةسخرياتهأذنيهفيويصبإليهيتحدث،صديق

الشهيرالجحويالثالوتيتكاملوبهذاوالأحياء.الحياة

(.حماره،ابنهجحا،)امرأة

لجوانبنقدهفيالعربيالشعبأنبالذكرالجديرومن

ذلكفىسلكالذيجحا،لسانعلىالاجتماعيةالحياة

الساخرالتهكماذاسكفييرىكانإنما،الفكاهةمسلك

الحزاءأوأحادلاالقصاصأوالسلميالثأرمنضربا

منلنفسهاالأمةأوالجماعةبهتنتقمالذيالاجتماعي

عنالدفاعبغيةوقيمها،ومثلهامعاييرهاعلىالخارجين

لهوشهاوتعضيداتماسكها،علىوحفاخما،العامةالذات

الجانبعلىبتركيزهاالجحويةالنوادرأنذلك.القومية

بل،فحعسبتهجوأوتنتقملاوالمجتيم،الحياةفيالسلبي

مخاوفمنوتحد،الداحليالتوترمنوتخففتعالج

.للذاتالذاتاعتباروتعيد،الأمةأوالجماعة

يكنلم،بعامةالجحويالمأثورأنللنو،اللافتومن

أدىبل،فحمسبالاجتماعيأوالسياسىالنقدعلىوقفا

فالنوادر.بالضرورة،وجماليةنفعسية،أخرىوظائف

فيمعا،وخارجىنفسيواقععنتعبيراإلاليعستالجحوية

،تفرج،تنتقمتنتقد،تسخر،هناإنها،متعاضدةواحدةبنية

وتأتي.سالبةانفعاليةلشحناتوتفريغتنفيسفهي،تسري

تحقيقا-والإمتاعيةالجماليةوظائفهافي-الجحويةالنوادر

هزليةروايةباعتبارها،الحياةمسرحفيالباسماللجانب

إما،والإمتاعالتسليةعندئذوغايتها،يقالكماكبرى

لكتبتسم)ابتسمالحياةمنالباسمالجانبلهذاتحقيقا

الحياةكرببعضعنوتفريخاوترفيهاتسريةوإما(،الحياة

هذهتمنحناوبذلك(.يضحكماالبلية)شرالعيشوضنك

وأالمرءيزودالذيالنفسي!"التطهير"م!قدراالنوادر

الإحباطخضمفيوالتفاؤلوالصبرالتحملبقوةالجماعة

إنقاذيةجرعةوكأنها()القوميالجمعىأوالفردي

وراهن،محبطواقعضدالناس"!تطعيم"!غايتهاوتنشيطة

الحياةعلىالجحويةالنوادرهذهتضفيوبذلك،جارح

الذيالنفسىوالتطهيرالخياليالتجميلمنقدراوالوا!

كثيرا.الناسيحتاجه

الحمار.الأخدربمانظر:.الجحش

جهنم.أنظر:.الجحيم

الحائط.أدواحانظر:.الحجريالجدار

نوعا03منهايوجدحوديةحدائقزهرةالجداسية

أمريكاوجنوبي،الشماليةأمريكاغربىفيوتكثربريا،

كثيرةنحيلةنبتةالمعروفةالحدائقجداممية.الجنوبية

أوراقهاطولويبلغ،سم75-03يبلإرتفاعهاالفروع

وأقرنفليأوأبيضلونذاتأزهارها.سم5-5.2من

أزهارهاعرضيبلغملساء.وتويجات،قرمزيأوأحمر

الجداسيةموطن.الصيفأواخرفىوتتفتحتقريبا،سم5

فيأفضلبشكلوتنمو.الشماليةكاليفورنياسواحلهو

النباتعالماسمأطلق.رطبةتربةإلىوتحتاجالضوء،

علىام(987-1)797جوديتشارلزالسويسري

النبتة.هذه

)الملاحةالملاحةانظر:.الموجرةالرؤيةجداول

الف!جة(.

تويجاتتتحنحيلةفروعداتوهى.الحدائق!يتح!ورهرةالجداسية

ملساء.عديدة
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الريامدينةلعدالسعوديةالعرليةالمملكةفيالثانيةالرئيسيةالمدينةجدة

البلاد.فيالرئيسي

السعوديةالعربيةالمملكةفىالثانيةالرئيسيةالمدينةبة

نحوالبالغالسكانىثقلهابحكم،الرياضمدينةبعد

عدةمنبهتقوموماأم،199فينسمة000.0.211

البحرعلىالاستراتيجيموقعهالهاهيأها،حيويةوظائف

الشريفين،للحرمينوالجويةالبحريةالبوابةفهيالأحمر.

السياحيوالمنتجعالبلاد،فيالرئيسيالتجاريوالشريان

المملكة.فىالأولالساحلي

الميلاد،قبلالثانيالقرنإلىجدةتاربمدينةيعود

عدنانبنمعدبنقضاعةسكنهامنأولأنيعتقدحيث

سدانهياربعد،العربيةالجزيرةجنوبيمنالنازحونوبنوه

.م.أق15عاممأرب

كم75بعدعلىالساحليتهامةسهلعلىالمدينةتقع

العربيةالمملكةمنالغربيةالمنطقةفى،المكرمةمكةغربي

السفحية،التلالمنمجموعةالشرقمنويحدها،السعودية

.الارتفاعالشاهقةالحجازجباللسلسلةموازية

فهى،ولغويةجغرافيةتفسيراتبعدةالمدينةاسمويعلل

والجبل،الماءإلىوالطريقلمكةالبحرساحللأنهاجدة

أماالبشر،أمحواءلقبرضمهالأسطورةجدةإنهاوقيل

لها.الشائعالاسموهوجدةعليهافيطلقونالسعوديون

التجاريوالشريان،الشريفينللحرمينوالجويةالبحريةالبوابةوهى.ض

البحرعروسلقبتحملالتيجدة،مدينةتشغل

نحوأيهكتار00047قدرهامعمورةمساحةالأحمر،

المنطقة:هىمتميزةمناطقأربعمنتتكونوهي2،كم047

التقليدية،وبيئتهاالتراثيةبمساكنهاتحتفظولاتزال،التاريخية

الحديثةوالمنطقة،المركزيةوالتجارةالأعمالومنطقة

ومجمعاتهاالراقيةاسمكنيةوأحيائهاالفسيحةبشوارعها

علىيمتدالذيالكورنيمقومنطقة،الضخمةالتسويقية

حيثمنمتفرداطابعاللمدينةويعطيأكم03مسافة

تعكس،مختلفةأعماقعند،بالشاطئيمرالذيت!مميمه

كورنيع!منطقةجعلومماالبحر.لماءمتعددةألواناللمشاهد

منعديدوجودالطلقالهواءفيالعالميبالمتحفأشبهجدة

تاريخمنأشكالهااستمدتالتيالتعبيريةالجماليةالمجسمات

ونفذها،الإسلاميينوالتراثالثقافةومنوشخصيتهاالمدينة

الخلابالليليوللمشهد،والعالميينالوطنيينالفنانينكبار

منمياههاتنطلقحيث،العالمفينافورةأعلىفيالمتمثل

.م025ارتفاعإلىالبحرقلب

علىلوجودهافنظرابموقعها،جدةمناخيتأثر.المناخ

وخاصةمرتفعةتكونالرطوبةنسبةفإنالاحمر،البحر

حرارةدرجةارتفاعبسببوذلك،الصيفشهورإبان
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وفىالشتاء.شهورخلالالرطوبةوتنخفضالبحر،ماء

تبلغفقدملحوظبشكلالحرارةدرجةترتفعالصيف

.م055ناحياأ

بعد،نسمةمليونيالمدينةسكانعددتجاوز.السكان

النمووتبلئسبةأم819عامواحدامليوناكانتأن

الأمربمالقياسيالمعدلمنبكتيرأكبروهي%61السكاني

الاقتصاديوالتقدمالعمرانيالتوسعمدىعلىيدلالذي

وموقعها،والجذبالاستثمارعلىوقدراتهاالعملوفرص

جميلة.ساحليةمدينةبوصفها

بانشاءالاهتمامالسكانيةالزيادةاقتضت.التعليم

المدارسبلغتوقد،التعليميةالمراحللختلم!المدارس

وبلغت،للبناتومثلهامدرسةمائةنحوللبنينالابتدائية

مدرسة،61وللبناتمدرسة41للبنينالمتوسطةالمدارس

ومراكزاللغاتومدارسالأهليةالمدارسإلىبالإضعافة

المتخصصة.والمعاهدالتدريب

فيتنشأجامعةثالثالعزيزعبدالملكجامعةوتعتبر

وثقافىتعليميدورولها،كلياتعشروتضم،المملكة

المنطقة.فيملموس

منالدماممدينةتماثلجدةتكاد.والاتصالاتالنقل

السككخطوجودأصلا،المواصلاتطرقوفرةحيث

حدةفيا(!سكانعددزيادةولعل،الدمامفيالحديدية

الذيهواللهبيتحجاجمنضيوفهاأعدادوضخامة

وميناءأحزيزاعبدالملكمطارفيالنشطةالحركةيسبب

غربيةبحريةوبوأبةلجدةميناءيعتبرالذيالبحريجدة

أضخممنوهوأيضا،المكرمةلمكةبحرياوميناء،للمملكة

والبضائع.للركابالخصصةالموانئ

عامافتتح،دوليمطارفهوالعزيزعبدالملكمطارأما

منتمكنهالتي،العالميةالمواصفاتلهتوفرتوقد،ام819

اسقل،حدةمديمةفيأقيمتحسرا74م!واحدفلسطينجسر

المحاورعلىالمد!نةفىالمواصلاتوتيسيرمستويينعلىالسيرحركة

الرئيسية.

منالمصوعةالمشرلياتحيث،حدةيالتقليديالمعماريالطراز

.المرحرفالخش!

الإسلامي.جدةلميناءعاممشهد

.بجدةالعزيزعبدالملكجامعة

؟-؟
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الحمواسمإبان،المطلوبةالسفرخدمةبأعباءالنهوض

وغيرهما.والعمرة

تنفيذعلىوالموأصلاتالبلديةالشؤونحرصتوقد

التيالجسورتتضمن،السريعةالطرقمنمتكاملةشبكة

الجماعيالنقلشركةوتقومجمسرا.75نحوعددهابلغ

المدينة،أحياءعبرالضخمبأسطولهاالركابنقلبمهمة

وتصدر.حافلةثلاثمائةعلىمايزيدحافلاتهاعددويبلغ

وعدةبالإنجليزيةاثنتانمنها،يوميةصحفستجدةفي

وشهرية.أسبوعيةمجلات

المواطنين،بصحةالاهتمامواكب.الصحيةالرعاية

جدةفيالأخرىالمجالاتبهحطتالذيالاهتمامذلك

المستشفياتعشراتفتأسعست.المملكةربوعجميعوفى

مستشفى:أهمهامن،والخاصةالحكوميةوالمستوصفات

،العيونمستشفى،المركزيجدةمستشفىفهد،الملك

الملكمستشفىالثغر،مستشفىالأحمر،البحرمستشفى

مستشفى،المسلحةللقواتفهدالملكمستشفىخالد،

الحجرمستشفىبالميناء،الملكمستشفى،والأطفالالولادة

أقيمت،الإنسانصحةفىالماءعنصرولأهمية.الصحى

الأحمر.البحرمياهلتحليةالضخمةالمحطات

والتجاريالصناعيالنشاطبقوةجدةتتميزالاقتصاد.

منذكذلككانتفقد،زراعينشاطذاتكونهامنأكثر

231جدة
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وأصالةالماضيعراقةبينليجحعالتجديدعبررونقهإليهيعودالتراث

الحاضر.

لالمدية.الحضاريللتطورمواكبةحدةمدينةفيالمنتشرةالحديثةالمبانى

.جدةمدينةلكورنيت!عاممنظر

!ت-
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وتقدالماضيأصالةب!!تحمعحدةمديةكورسمقعلىالجماليةالألثكال

هذاطبيعةعلىتأثيرهللميناءكانحيث،قديمعهد

.النشاط

الصناعيةالمراكزأحدجدةتعتبر.الصناعيالمجال

الحديدمصانعها:تنتحهماأهمومن.المملكةفيالكبرى

المفصأ،تكرير،الزجاج،الإسمنت،الرخام،والصلب

مساحيق،المبيدات،الأسمدة،والمكتبيالمنزليالأثاث

الورق،والدراجاتالسخانات،والصابونالتنظيف

والفضية.الذهبيةالمشغولات،والزوارقوالأحذيةوالملابس

لمدينةالكبيرالصناعيالإنتاجيشكل.التجاريالمجال

الميناءوجودعنفضلا،التجاريةللحركةكبيرامدداجدة

.حدة!ديةمعالممنفهدالملكنافورة

الحاضر.

والفضةالذهبتجارةوتعدوالتصدير.الاستيرادوسهولة

تجارةالزمنقديممنكانتوقد،البضاؤإلمتداولةأهممن

ضخمةومجمعاتنشطةأسوأدتىجدةوفى،تقليدية

والمطارالطرقأسهمتوقد،ال!جيرةالمصارفتدعمها

الازدهار.منلمزيدودفعهاأضجارةاسبلتيسيرفىأ!دولىا

المدينةزيارةعلىوالإقبالأصسياحةاأسهمتكما

الرائعةالجماليةوتشكيلاتهاومنشآتهابمناظرهاوالاستمتاع

الممتازةالفنادقمنكبيرعددلتأمميسالطلبزيادةفي

الراقية.والمطاع!ا

المشهورةالمدنمنلجمالهاجدةأصبحت.السياحة

لحسنأم869عامأغاخانجائزةنالتوقدعالميا،

المعماريةالطرزعلىوحرصهاتنسيقهاوجمالتخطيطها

المملكةغربمناطقبهاتتميزالتيتلكوبحاصة،العربية

والأبوابللنوافذوالحفرالخشبىافىخرفةحيثمن

والتاجرالسائحماجذبأيضا.وهذاوالشرفاتوالمشربيات

والعمل.الإقامةفيوالراغب

الكورنيش-ا:جدةفيالجماليةالمعالمأهمومن

إلىوينقسمأكم،03الأحمرالبحرساحلعلىويمتد

وشرم،الجنوبيوالساحل،الشماليالساحل:أقسامثلاثة

فقط.الأولينالقسمينفيالكورني!شتنفيذتموقدأبحر.

بالتشكيلاتوتحمتعونجدةأهلبهايتنفسرئةيعدوهو

الفنيةوالمجسماتوتخطيطهورصفهبنائهفيالجمالية

لمماهموقدتأملها.منالعينتمللاوالتيتزينهالتيالرائعة

هذهوتشكيلنحتفيوالعالميينأحرباالفنالينمنعدد

الليليةالمشاهدمنفهد،الملكنافورة2-.المجسمات

مياههاتنطلقإذ،العالمفيبحريةنافورةأعلىوهي،المميزة

3-المتنزهات.م2ء.يتجاوزلارتفاعالبحرقلبمن

336يبلكددهاومتنفسها،المدينةروحهيوالحدائق

.2م5).000/00علىالخضراءمساحتهاوتزيد،حديقة
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.جدةفىالبحرمياهتحليةمحطاتإحدى

تاريخيةنبذة

علماءعثرفقد،الحجريالعصرإلىالمدينةتاريخيعود

فىالواقعبريمانواديفيذلكعلىتدلاثارعلىالاثار

فيثموديةكتاباتوجدتكما،جدةمنالشرقيالشمال

بنوسكنهامنأولأنالمؤرخونوذكر.الشرقيةجبالها

انتقلواوقدالميلاد،قبلالثانيالقرنفيذلكوكانقضاعة

مدينةأهميةوتجددت،مأربسدانهياربعداليمنمنإليها

.الإسلامظهوربعدجدة

لأنه،الشعيبةمو!إلىانتقلواقدجدةسكانوكان

عفانبنعثمانالخليفةأنإلاالبحر،علىمباشرةيشرف

عليهكانماإلىجدةمكانلإعادةأمرعنه،اللهرضى

المكرمة.لمكةميناءبوصفه

،جدةإلىالباديةسكانوبعضكثيرةقبائلووفدت

جدةوأصبحتالسنينمئاتومرتحيا.منهاكلوكونت

فىوالبحرالشمالفىالشام:هيأحياءأربعةمنشألف

البدايةفي.الغربفيواليمانيةالشرقفىوالمظلومالغرب

منطينهايستخرج،طينيةمبانمنتتكونالأحياءهذهكانت

أصبحتذلكوبعد،الأربعينباسمتعرفالتيالطينبحيرة

زخرفةتزينهاإسلاميةطرزعلىوالخشببالطوبتبنى

وتحرص.قائمةالقديمةجدةأحياءبعض!زالتوما،متميزة

منعزيزاجزءابوصفهاوترميمهامبانيهارعايةعلىالمملكة

معجنبإلىجنبالتقف،الإسلاميوالفنالعربىالتراث

منالمدينةنقلالذي،الهائلالحضاريوالتطورالحديثةالمباني

وأهمها.العالممدنأجملإحدىإلىفقيرةصغيرةقريةمجرد

منطقة.،المكرمةمكة؟السعوديةأيضا:انظر

بالجندب.علاقةدهاالنطاطةالحشراتمننوعالجد!جد

.نواحعدةفيالجندبحشرةعنالجدجدحشرةوتختلف

يشبهطويلأبيضحامللهابأنتتميزالجدجدفحشرة

حشراتأجنحةمعظمأنكما.البيضوضعمهمتهالإبرة

وهناكظهورها.أعلىفيثابتةمسطحةتكونالجدجد

صغيرةدقيقةأجنحةلبعضهاالجدجدمنأخرىأنواعأيضا

قرونفإن،ذلكعنوفضلا.أجنحةلهليسالاخروبعضها

الجسممنأطولتكونبهاتتميزالتيالنحيلةالاستشعار

الجدجد.أنواعمعظمفي

التيهيوالذكوربأغنياتها.الجدجدحشراتوتعرف

المفضلة،أغانيهالجدجدحشرةمننوعولكلأساسا.تغني

السقسقة.منسلسلةأورعشاتشكلفيتكونماوعادة

حكطريقعنالصوتهذاالجدجدحشراتوتخرج

الصوتتسمعوهيبالاخر.أحدهماالأماميينالجناحين

الذكرالأغانيهذهوتساعد.الأماميةأرجلهافيبأعضاء

بعضا.بعضهمااكتشافعلىوالأنثى

مناطقوفىالحقولفيعادةالجدجدحشراتوتوجد

،بالنباتاتوتتغذى،البيوتأحياناوتدخل.الفضلات

.الأخرىالحشراتوبقايا

الأشحارحدحدالمنزلحدحد

برح!ككلكه!بمعلاكيريم!ا3

حبرلا؟ئرضغ!كيرئمس!

كا،تمحئحكلشة،!!بررز!

يزص!وو!كث!ح!ئمهب!

بر!!!!بما

وكاشطة

!ولم!ص

ممتنءوكاشطةط!مئرد

ث!زو

مكمع*شكل)

(

سبئ

أ!م!ؤ

اليمينإلىيظهرالغناء.فيالجدجدحشرةتستخدمهاالتيالأعفاء

يغطىبحيثالخلفنحومطويادوهماالأماميانالجدجدحاحا

بشكلالجاحينأقسامتظهراليساروفىالأيسر.الجاحالأيمنالجناح

كلفييوحد.مكبرةالأصواتبإخراجتقومالتيالأعفهساءمعمنفصل

الجزءوهيوكاشطةمتقاطعةمئلاسلمتصلمةأوردةأومبردحناح

الجناحبممردجناحكلدىالموجودةالكاشطهتحتك.الصلبالحاد

أليفها.الحشرةبهتدعوالديالصوتلإحراحالاخر
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،البيوتجدجدهيالجدجدحشراتأنواعوأشهر

أجنيةاأوأصسوداءاالحشرةهذهطولويبلغ،الحقولوجدجد

شاحبفهوالأشجارجدجدأما.سم5.2حوالياللون

الأعشابواالأشسجاراعلىالألواعاهذهوتعيعق.اللون

الحشراتوتغني.المنتسمىصغيرةبحشراتوتتغذى

ذاتبأغانيهاوتتميزمجموعاتش!ولعلىالذكور

الجدجدحشرةيبلطولو.المرتفعةالصوتيةالطبقات

منتيمترات،سبعةحواليالأستراليةالعملاقةالملكية

هذهوتعيع!أصكبير.اوش!االحبير،برأسهاالذكوروتتميز

النمل.صغاروتأك!!النم!!أعشاشفيالعملاقةالحشرات

المورمونمرصارنوعمنالجدجدحشرةولاتعد

من،القدسوجدجدالجملوجدجدالليلوصرعار

عرصاراللإ،صرصاران!:.الحقيقيةالجدجدحشرات

.المورمون

.الحشرةبمالجندب:أيضاان!!

جرادم!فيتحدتندبينس!منكتلةالمجدرة

محتلفة.وأحجامأ!أش!صاللجدراتتكونقد.شاف

منأبعدإلىوتمتدالجلد،سطحعنمرتفعةعادةوتكون

فرطمنوتنئالجدرات.الأصليةالجلديةاللإصالةحدود

الداخليةالطبقةأي،الأدمةفيالليفيالنسئالضامإنتاخ

الجلد.من

عنناحمبأذىالجلدإصابةعقبتحدثعادةوالجدرة

بعضفيتلقائياتظهرقدولكنها،جراحةبعدأوقبم

يت!صرقدول!شجراحيا،الجدراتأسةإزاويمك!.الاحيان

شهور.أوأسابيععدةبعدثانيةمرةظهورها

اللإنساناللهأعانمرضأولوهومعد،مرضالجدري

عزلتموقدتماما.التطعيمعليهقضىفلقدبممكافحتهعلى

عامفيطبيعيايحدثأسذياللجدريالمعروفةالحالاتآخر

التىاللأمراضرأكثرمنواحداالجدريكانوقد.أم779

كماالبشر،منالملايينمئاتقتلحيث،العالميحشاها

آخرين.ملايينبالعمىوأصابيخلفها،التيبالندباتشوه

ينتشركان،سفيروالجدريحدوثفيالسببوكان

ضحيةيقومحيثأ!واء.اطريقعنلآحرشخصمن

.الفيروسعلىيحتويأفاارالأنفمنرذاذبقذفالجدري

وشي.مصابافيصبحاشذاذ،هذااخرشحصويستنشق

الجديدةأ!سحيةاعلىأتفئهرالأعراضكانتالحالاتمعظم

وكان.إصابتهمنيوما21و01بينتتراوحفترةفي

وبعد.الحرارةدرجةفيوارتفاعآلاممنيعالىالشخص

ث!اأ!جهاعلىطفحيظهر،أياموأرلعةيومينب!تتتراوحفترة

يشبهالطهفحهذاوكان.الجسممنأخرىأجزاءفيينتشر

أكبرالبثورتصبحالتاليالأسبوعخلالوفي.الصغيرةالبثور

ثمالبثورفوققشوروتتكونبالصديد.وتمتلئحجما

خلفها.ندوباتاركةأسابيعأربعةأوثلاثةبعدتتساقط

أخطرهكانحيث،للجدريعلاجأيهناكي!شولم

يظلونالذينأولئكأما.ضحاياهمن%02بحياةيودي

بندوبيعيشونكانوافقدبه،الإصابةلعد،الحياةقيدعلى

ولم.بالعمىمنهمال!ضيرينإصالةإلىبالإضاشةهدا،دائمة

للإصابةمعرضينالإصابةبعدعاشواالذينالمرضىيكن

بعدضدهمحصنينأصبحوالأنهم،أخرىمرةبالمرض

.واحدةمرةلهمالمرضمهاجمة

فردك!!أنلدرجةجداشائعاالماضيفيالجدريوكان

العصوروخلال.حياتهفتراتإحدىفىبهيصابكان

كبيرةمناطقيكتسحعادةالوبائيالجدريكان،الوسطى

عددكان،الحروببعضوفيوإفريقيا.وآسياأورولامن

فيماتواالذينعدديفوق،بالجدريماتواالدينالجنود

ملايينوماتأمري!ساإلىالمرضالأوروديونانقلو.أ!أغتاا

الطبيبجنرإدواردتمكن،أم697عاموشي.باهرصاعنودا

وهو-الجدريضدتطعيملأرعنأص!سشفامنالإنجليزي

انتشرماوسرعان.الجدريحدوثيمنعالذياللقاح

التاسعالقرنوخلال.العالممنأخرىأجزاءفىاستخدامه

بالتطعيم.الناستلزمالتيالقوانينعديدةدولأصدرتعشر

حتىمكانكلفيالانتشارشيامحتمرالمرضولحن

أوروبافيعليهالقضاءتمعندما،العشرينالقرنأربعينيات

ضدالتطعيملضرورةيوصىذلكومع.الشماليةوأمريكا

بهايوجدمازالالتيالدولإلىومنيسافرونلمن،المرض

العالمية-الصحةمنظمةبدأتأم679عاموفي.المرض

برنامجا-المتحدةالأمهيئةوكالاتإحدىتعتبرالتي

المرضأصاب،الوقتذلكوفى.تماماالجدريمنللتخلص

الجنوبية،وأمريكاوآسيا،إفريقيافيدوأ،03منأكثر

منوغيرهموعالموممرضةطبيب007علىمايزيدواشترك

حواليمع،العالميةالصحةبمنظمةيعملونالدينالموظف!ت

فيالمصابةالدولفيالصحةمجالفيعام!!000.002

قريةمنسافرت،للتطعيمفرقاوكونوا.المرضمحاربة

عزلوتم.الجدريحالاتعنلحثاالمنازلوفتشوالأخرى

بهم.صلةلهشحصح!!وتطعيماالضحايا

بالجدريسكانهاأصيبالتيالدولعددوتساقص

دولة،17فيالمرضوجدأم079عاموفيتدريجيا.

بهايوجدالتيالدولعددكانأم739عامبحلولولكن

المسؤولونأعلنأم789أبريلوفي.!قطمشاالمرضهذا

منمعروفةحالةآخرتحديدتمانهالعالميةالصحةمنظمةفي

فيالصومالفيطبيعيايحدثالذي،الجدريحالات

نهائياالقضاءعنالإعلانقبلولكن.ام779لمشةأكتوبر
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المراقبةعمليةفيبالصحةالعاملوناستمرالمرضعلى

طوالالمرضمنجديدةحالاتظهورعدممنللتأكد

ظهرتام789عامصيفأواخروفي.التاليينالعامين

بهايحتفظالتيالجدريفيروساتبسببإنجلترافيحالتان

الحالاتهذهتؤثرولم.برمنجهامجامعةمعاملأحدفي

تكنلملأنهاالعالميةالصحةلمنظمةالزمنيالجدولعلى

مأ089سنةمايووفي.طبيعيةبطريقةتحدثحالات

.الجدريعلىتماماالقضاءالعالميةالصحةمنظمةأعلنت

ف.المرأيضا:انظر

)صورة(.إدواردجنر،انظر:.البقرجدري

بصفةالحدةوخفيفمعدمرضالكادبالجدري

تكونوقد.الحماقأيضاويعسمى،الأطفاليصيبعامة

تصابالذينالمواليدأنبيد.تلاحظفلاطفيفةبهالإصابة

للإصابةيتعرضونقدأيامببضعةالوضعقبلبالداءأمهاتهم

الجدرييؤديوقد.المرضبسببالموتأوالشديدةالحادة

وأبالإشعاعيعالجونالذينالأطفالوفاةإلىأيضاالكاذب

.الأخرىالسرطاناتأوالدملابيضاضالمضادةبالعقاقير

،جلديطفحصورةفيالمرضعلاماتأولىتظهر

وألمالحرارةدرجةفيارتفاعالأحيانمنكثيرفييصحبه

بعضيعانيوقد.بالضيقعامإحساسمعالرأسفى

الحمراءالبقعوتظهر.الحلقفيالتهاباتمنأيضاالمصابين

بعدتتحولثمأولأالظهرأوالصدرمنطقةفيالجلدعلى

وربماالتزايد،فيحجمهايأخذنفطاتإلىساعاتبضع

قليلةأيامخلالالنفطاتهذهوتجف.لبنيبسائلامتلأت

الجلديالطفحويظهر(.جافة)أنسجةبجلباتوتكتسي

بينماجديدةبقعوتتكون)مجموعات(.عناقيدشكلفى

وتجف.نفطاتإلىالقديمةالبقعتتحول

بهالإصابةلحظةمنذالمرصحضانةفترةطوليتراوح

منالمرضوينتجيوما.2وأ41بينالأعراضظهورحتى

فيروساتأنواعأحدالمقطة،القوباءبفيروسالإصابة

ولاالنطاقي.الحلأيسببالذيالفيروسنفسوهوالحلأ،

يصاببينما،عادةالكاذببالجدريالطفلإصابةتتكرر

بهالإصابةوتتبع.طفولتهمفىلهيتعرضوالمممنالكباربه

المضاعفاتومن.أخرىثانويةإصاباتالحالاتبعضفى

الإصابة-الكاذبللجدريالشائعةغيرولكن-الخطيرة

متلازمة.ري،انظر:.ريبمتلازمة

ذويالأطفاللدىالكاذبالجدريعلاجويقتصر

الجلد.هرشخاصة،الأعراضتخفيفعلىالسليمةالبنية

وتقليمها،المريضيديأظافرنظافةمراعاةالضروريومن

عبرأخرىمناطقإلىالمبرضانتقالاحتماللخفض

إعطاءتجنبيجبكماالجلد،تصيبالتيالخدوش

الأسبرين.مادةالمريض

المرص.:أيضانظرا

الأعمالدرجالمنظمةالعالميونالجدعوليون

الآمريكية.المتحدةالولاياتمقرها،النصارىوالمهنيين

الخلاصيمثلعيسىالمسيحأنفكرةوقبولللنصرانيةتروج

بولايةجانزفيلفيالمنظمةهذهتكونتالبشر.لكل

.أم998عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيوسكنسن

غرفعلىالإنجيلبتوزيعالمنظمةقامتأم809عاموفي

منأكثربتوزيعالجدعونيونقامالحينذلكومنذ.الفنادق

المزمورمعالجديدوالعهدالإنجيلمننسخةمليون005

والمستشفياتوالنزلالفنادقعلى(الصلوات)نشيد

نشاطويمتد.والسمكريينوالممرضينوالطلابوالسجون

مجلةبإصدارقامواكماقطرا.013منأكثرإلىالمنظمة

بتنيسي،ناشفيلفيالرئاسةمقريوجد.الجدعونيون

الأمريكية.المتحدةبالولايات

.الأخرىالأديافأوالخيوطدنسجبسيطةطريقةالجدل

خيوطثلاثةالأسلوبهذايستعملالذيالشخصيجدل

بعضهاالجلدسيورحدلمنالحرد!أصحابأحدصنعهمفمفورإناء

بعض.فوق
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بعضفوقمنبعضهامائلبشكلبتمريرهاوذلكأكثر،أو

تحته.ومن

الملابس،زخرفةفىأحياناالمجدولةالمادةتستعمل

مجدولة،متواضعةقطعةمنالزخرفةهذهمثلوتتألف

جدائلتصنعواليوم.عادةالنسجمتقنةغير،الأطراف

خاصة.بآلاتالزخرفةومواد،الزينة

بتطريزالنساءاهتمتالتامئكشرالقرنفي

أجلمنوالصوفوالحريرالذهببجدائلالمنسوجات

وأقلصعاأسرعكانالزركشةمنالنوعهذألأن،الزينة

.الأخرىالتطريزأنواعبعضمنالإبداعفيجهدا

الاستعمالشسائعةالمجدولةالزينةاشرطةبعدفيماوأصبحت

مكانهافيفضفاضبشكلتخاطفالجدلة،الناسبين

اليومالناسويستعمل.بالآلةغرزتوضئلهاثمباليد،

المنتجاتفتنوعت،واسعنطاقعلىالجدلأساليب

الغليظوالغطاءالقعق،كقبعاتمعينةأشكالآواتخذت

والحبالالنساءقبعاتكشريطضيقةومنسوجات

الصيدوحبالالأحذيةوأربطة-الفتائلفيهابما-والأشرطة

وحزموالأسلاكوالأنابيبالمطاطيةالعجلاتوأنسجة

.الكبلات

،نوتنجهاممنطقةفىمحلىحكممقاطعةبلئج

علىتشتمل.نسمة0047201سكانهاعدديبلغبإنجلترا.

تحتوي.نوتنجهامضواحىفىوكارلتن،أرنولدمنطقتي

المنسوجاتتصنيععلىالمقاطعةهذهفيالإنتاجمصانع

علىالتركيزيكونالشمالفى.الخفيفةوالصناعات

المنتجةالحجريالفحممناجممنعددإلىإضافة،الزراعة

كماالورود.تربيةفيالمشاتلمعظمتتخصص.المنطقةفي

أهمية.ذاتالحدائقمنتجاتتجارةأن

.نوتنجهام:أيضاانظر

)جدولالفدسفة،سقراطانظر:.الهيجليةالجدلية

(.هيجل)حدلفو..خ،هيجل(،!صطلحات

المنطقية.توضئالعلاقاتطريقةالصدق!جدول

المنطقوعلماءالحاسوبعلماءالجداولهذهيستخدم

.الرمزيالمنطقبوسائليستنبطونالذينوالآخرون

بعضأولانفهمأنيجبالصدقجداولودفهم

إذاخبريةجملةهىالألمماسيةالبيانيةفالجملة.المنطقأفكار

مثال،كذبأوصدقإنهاحيثمنمعناها!ميصنفكان

يحترقلمالفموءمصباح،مفتوحالباب:الجملتان:ذلك

خبريتان.جملتانكلتاهما

محدودعدددمجعندخبريمحتوىتكوينيمكن

الخبريتينالجملتيندمجمثلأفيمكن.الخبريةالجملمن

ضوء)سيضيءخبريإلقاءأومحتوىلتكوينأعلاه

مصباحيحترقولممفتوحاالبابكانإذا،الثلاجة

الضوء(.

إثباتعلىيعتمدالخبريالمحتوىكذبأوصدقإن

التيالطريقةعلى،أساسيةخبريةجملةكلتكذيبأو

الجمل.المحتوىبهايربط

أعلاهالخبريالمحتوىمعالمتوافقالصددتىجدوليبدو

كالاقط:

الخبريالمجوىالأل!اسيةالخبريةالجمل

مضاءالنوريحترقلمالمصباحالبابنئح

حقيقيغيرحقيقيغيرحقيقيعير

حقيقيعيرحقيقيحقيقيغير

حقيقيعيرحقيقيعيرحقيقي

حقيقيحقيقيحقيقى

وغيرالحقيقيةالقيممجموعاتكلالجدوليوضح

الأساسية.الخبريةالجملإلىإرجاعهايمكنالتىالحقيقية

المحتوىكذبأوصدقإلىبالإشارةالجدوليكتمل

القائمة.فىبابلكلالخبري

البلادفيالبريالنباتانظر:.عشبة،الجدول

الحدول(.)عشبةالعربية

)تصيفالعدمانظر:.الدورىالعئاصرجدول

الجدول)تكوينآلكيمياء؟الكيميائيالعنصر(،المعدومات

لوثر.جوليوسماير،دلعناصر(؟الدوري

الماعز.:نظرا.لجديا

نصفسماءفىكوكبةالجديبرجبرج.،الجدي

وهويذكر،سطوعذأتنجومبهاتوجدولاالجنوبيالكرة

مخلوقالأساطيرفيويمثله،البروجدائرةفيالعاشرالبرج

فيبارزةتشكيلةتوجدولا.سمكةوذنبعنزةراسله

منفليسذلكومع،الكوكبةهذهفىالنجوموضع

اللذينالنجمينوكلا.المجموعةعلىالتعرفالصعب

مرافقةنجمةمنهمافلكل،مزدوجانالعنزةرأسعلىيقعان

ذنبهماسطوعاالنجوموأشد.مسارهفيحولهتدور

أهم3(0)مالكرويالعنقودويشكل.والظينالجدي

الجديبرجحدودخلالالشمسوتمر،الكوكبةفيسديم

فبراير.أواسطإلىينايرأواخرمن

جديد.صلاحانظر:.صلاحجديد،
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.البروجلدائرةالعاشرالبرجتكودالنجوممنمجموعةالجديبرج

لشروقدلفيز،حونتأليفيورالوجرافياكتابمنمنقولالرسموهذا

.أم76"عام

م(.-747؟أهـ،-92؟)الكرهاليجديع

فىوفارسهاخراسانشيخ،المعنيالأزديعليبنجديع

في)بلدةبكرمانولدالرؤساء.الدهاةوأحد،عصره

نصروليهاأنإلىخراسانفيوأقام،نسبتهوإليها(،فارس

فغضبت.فسجنهالكرمانيطموحاتفخافسيار،ابن

منجديعوفرسوء.منهينالهلنأنهنصرلهمفأقسمالأزد،

زمنافأقامنصر،فصالحه،الافثلاثةمعهفاجتبم،السجن

مرو،علىوتغلبجرجانمنخرجثمسرا،الجموعيؤلب

الثورةداعية-الخراسمانيأبومسلموظهرلهفصفت

جديعإلىنصرفكتبنصر.قتالعلىمعهفاتفق-العباسية

كتاببينهماليكتباوخرج،بهفرضى،الصلحإلىيدعوه

فارسثلاثمائةنصرإليهفوجه،فارسمائةومعه،معاهدة

الرحبة.فىقتلوه

مزمنمرض،هانسنمرضأيضاويسمىالجدام

وخاصة-الخاطيةوالأغشيةالجلدعلىأساسايؤثرمعد،

الذيالمحيطى،العصبىوالجهاز-الفمفيالتيتلك

الشوكىالحبلتربطالتيالاعصابعلىيشتمل

تتأثرقدالمرضمنالمتقدمةالحالاتوفى.بالعضلات

العظم.ونقيوالعضلاتوالطحالوالكبدالعينانأيضا

المرضإهمالولكن،العادةفيقاتلامرضاليسوالجذام

اليدينتشلربماتشوهاتإلىيؤديقدعلاجهعدمأو

والقدمين.

الناستحاملضحاياالسنواتعبرالجذاممرضىكان

المرتبطةالتشوهاتبسببوذلك،منهموخوفهمعليهم

الجذاممرضىيعاملالمجتمعاتمنالعديدففي.بالمرض

المنبوذين.معاملة

عصويةببكتيرياالإصابةعنالجذامينتج.الأسباب

باسمأحياناوتعرف،الجذاميةالمتفطرةتسمىالشكل

جيرهاردالنرويجيالطبيبلاحظفقد.هانسنعصية

الأنسجةعيناتفيمرةلأولالجذاميةالمتفطرةهانسن

العاموفي.ام873عامفي،الجذاممرضىمنالمأخوذة

.المرضتسببالبكتيرياأنأوضبحالتالي

،الإنسانفىأساساالجذاميةبالمتفطرةالإصابةوتحدث

وقردوالمدرعالشمبانزيفىأيضالوحظتالبكتيرياولكن

بينماالبكتيريا،انتقالكيفيةالباحثونيعرفولا.المانجابي

التلامسطريقعنإصاباتحدوثإلىتقاريرأشارت

.الجلدي

الجذاميةللمتفطرةالمعرضينمعظميقاومالأعراص.

قليلينولكن،التعرضبعدمناعةويكتسبون،الإصابة

الإصابةبعدعادةالجذامأعراضوتظهر.بالمرضيصابون

.سنواتوخمعرثلاثبينتتراوحبفترة

جلديةلطخاتللجذامالرئيسيةالأعراضوتشمل

الإحساسوفقدان،الجلديةالآفاتتسمىحمراءأوبيضاء

يتغلظوقد.الأعصابوتغلظ،الجلديةالافاتمناطقفي

أجزاءفيداكنة)انتفاخات(عقيداتوتظهرأيضا،الجلد

فىشديدبتلفالأعصابتصابوقد.الجسممنمتعددة

اليدينضعفذلكعنوينتج،المرضعلاجعدمحالة

الداخل.إلىوالقدميناليدينأصابعوالتواء،والقدمين

التهابيحدثالعينينإلىالجذاميةالمتفطرةدخولوعند

قدالحادةالحالاتوفي.القزحيةالتهابيسمىمؤلم

العمى.البكتيرياتسبب

2-والدرلي-ا:للجذامشكلانوهناك

افةالدرنيبالجذامالمصابينعلىوتظهرالجذمومي.

المتفطراتمنقليلعددوجودمع،قليلةآفاتأوواحدة

أماأحيانا.وجودهاوعدم،الأنسجةفيالجذامية

،كثيرةآفاتعليهمفتظهرالجذمومىبالجذامالمصابون

منجرامكلفيالجذاميةالمتفطراتبلايينعلىتحتوي

الأنسجة.

ضدفعاللقاحإلىبعدالعلماءلمجوصللم.العلاج

يمكنهاعقاقيرهناكولكن.عليهالاعتماديمكنالجذام

استخدموقد.المصابمنانتقالهومنع،المرضتقدمإيقاف

للجذامرئيسياعلاجاالدابسونباسمالمعروفالسلفاعقار

منكبيرةأعداداولكن،العشرينالقرنأربعينياتمنذ

أوائلحتىحدثتللدابسونالمقاومةالجذامحالات

العشرين.القرنثمانينيات

الأطباءيعالجللدابسونالمقاومةالبكتيرياولمكافحة

فالمصابونعقاقير.ثلاثةأوعقارينمنبتوليفاتالمرضى

افة،كلفيالبكتيريامنقليلةوأعداد،قليلةبافات
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اسشكلاعصويةلكتيرياالجذاميةاللتفطرة

هدهفيممهاالكتيرأيفهور.الجذامتسب!

المجهرية.الصورة

"ءكل!؟"كلض

وأليضاءجلديةالطحاتالجلديةالآفات

ال!تمائعة.الحدامأعراضم!حمراء(

يصعصقد،الحدامصاصابخاالأعصابتلف

الأصابعالتواءإلىيؤديممااجد،اعصلات

ارراحل.اإلى

والمضادأررابسونامنبكلأشهرمشةلفترةيعالجون

وأ،كثيرةبآفاتالمصابونأما.ريفامبينالمسمىالحيوي

أغترةفيعالجود،آفة!صلفيالبكتيريامنكبيرةأعداد

يسمىاخروعقاروالريفامإتبالدابسونعامين

الكلوفازيمين.

ديوطنمناطقفيشخصبليون5.1منأكثرويعيش

مكافحةتتطلبلذلكونتيجة.لجذامفيها(بكثرة)يوجد

معالجةاممتمرارمع،عامةوقائيةتدابيراتخاذالمرض

الصحةبرامجاشتملت،قرونولعدة.الفرديةالحالات

تسمىمشاففيوحصرهم،المرضىعزلعلىالعامة

علىيذكرتأثيرلهيكنلمالإجراءهذاولكن.المجاذم

فيأيضايفلحولمكثيرا،المرضىيفدولم،المرضانتشار

يعوقارأطذانوا،بالمرضالمحيطهينوالتحاملالخوفإزالة

العالم.أحزاءمنالعديدفيالإغاثةجهود

المرضتقصى-أأتجاهينفيالحدشةالمكافحةوتركز

التوعية2-الجذامحالاتعنللكشفاجتماعيا

،للمرضالمبكرالاكتشافيحدفقد.الاجتماعية

إلىالجذاميةالمتطفرةانتقالمن،اكتشافهبمجردوعلاجه

المرتبطةالجسديةالإعاقاتتطورويخفف،المجتمع

علىالتقصيبرامجمنالعديدتشتملولذلك.بالمرض

والعلاج،المجتمعوأفرادالمدارسلطهلابالطبيالفحص

علىالاجتماعيةالتوعيةوتركز.المصابينلك!الدوائى

للحضوعالمصابينوتشجيع،الجذاممنالخوفتقليل

للعلابئ.

الأصليالمصدرالمؤرخونيدريلا.تاريخيةنبذة

عامقبلللمرضوصفأولظهروقدنحتمأ.متىرأسلجذام،

سوشروتا.الهنديالصبيبا!ضاباتفى،م003

الميلاد.قبلالخامسالقرنفيأوروباإلىالمرضودحل

عنأوروباإلىدخلربماالمرضأنالمؤرخينبعضويعتقد

فياليونانغزتالتىأحشورلقالفارسيالملكجيولقطريق

البلادعبرالمرضانتشرهناكومن.الميلادقبلالخامسالقرن

أوروبا.أجزاءوبقيةالمتوسصأالأبيضالبحرعلىالمطلة

فيالغربيةأوروبافيوبائيةأطوارإلىالمرضووصل

ذلكوبعد،الميلاديينعشروالثالثعشرالثانىالقرنين

الظروفملطوركلها،أوروباأضدربكنباانحسر

النرويجفيبقىولكنه،الغذائيةالعاداتوتحسنالمعيشية

فيمعروفاالمرضيكنولمعشر.التاسعالقرنأواحرحتى

المكتشفينوصولححىأنحربىاالأرضيةالكرةنصف

الأوروليين.والمستوطنين

مليون6و5بيناليومبالجذامالمصابينعددويتراوح

فيالمداريةوشبهالمداريةالمناطقفيمتوطنوهو.شخص

وجنوبوالهندالوسطىوأمريكاالجنوبيةوأمريكاإفريقيا

فىالمرضمنصغيرةجيوبتوجدوربمااسيا.شرق

أوروبا.جنوب

معينامقداراينتجالذيالمقدارهو،الرياضياتفيالجدر

عاملا.بوصفهالمراتمنمعيناعددا،نفسهفيضربإذا

فيهايؤخذالتيالمراتوعدد.الحسابيالعامل:ان!
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الجذوروتسمى.الدليلعليهيطلقعاملابوصفهالجذر

للعددالرابعالجذرهي3فإن،ذلكوعلىأدلتها.بحعسب

الجذورعلىويطلق8.أ-3*3*3*3لأن81

التكعيبىوالجذر،التربيعيالجذراسم2،3الأدلةذات

تمثيلهيمكنبلرقمالموجبالنونىوالجذر.الترتيبعلى

ويسمى3.-،+يكونوبذلكرفيبالشكل

الدليلرقميكتبلاوعندما.الجذرعلامة1الرمز

.2هوالدليليكون

أنهأي-مامعادلةحلهوالجبرعلمفيوالجذر

فيالمتغيرعنبهيعوضعندماالمعادلةيحلالذيالمقدار

حلتإذالأنه،ه-2+سجذرهي3:فمثلا.المعادلة

كالاقي:صحيحةالمعادلةتكونس،المتغيرمحل3

.ه=3+2

التكعيبي.الجذرالتربيعى؟الجذرالجبر،:أيضاانظر

منعديدةأنواععلىيطدقاسمالألمحعواليالجدر

الغاباتوأراضي،البراريفيتنموالتيالمزهرةالنباتات

النباتاتهذهجميعأصبحتوقد.الشماليةبأمريكا

يعتقدكانجذورهالأن،الأفعوانيالجذرباسم،معروفة

علاجفيتستخدمكانتلأنهاأو،الأفاعيمثلتبدوأنها

الأفاعي.عضات

المتحدةالولاياتشرقيفيفرجينياأفعوانجذروينمو

أرجوانيةويتمئبزهورسم9.ارتفاعهويبلغ،الأمريكية

ثم،جذورهيمضغونالناسكانالماضىوفي.للسمرةمائلة

يسمىالذيتكساسأفعوانوجذر.الجروحعلىيضعونها

وزهور،لامعةخضراءبيضيةبأوراقيتمتعبالأفعوانيةأيضا

عقارايتخذمستحضرلصناعةاستخدموقد.داكنةسمراء

للألم.ومسكنامنشطا

طبيا.عقاراينتجالشائعالأسودالأفعوانىالجذر

تحتتنمومكتنزةقصيرةساقالبصليالجدر

البصليالجذريقومللغذاء.مستودعاأساساويعمل،الأرض

النماء.موسمخلالالنبتةأوراقتفرزهالذيالغذاءبتخزين

النبتة،منالعلويةالأجزاءتموتماعادةالموسمنهايةوفى

والأوراقالساقوتتشكلحيا.يبقىالبصليالجذرأنإلآ

منوتتغذى،التاليالموسمخلالجديدمنالأرضفوق

وينموالشتاء.فترةطوالالبصليالجذراختزنهالذيالغذاء

نأيلبثلاالذيالقديمالجذرفوقجديدبصليجذر

ويعملالنموفىفيستمرالجديدالبصلىالجذرأما.يموت

الغذاء.تخزينفي

البصليالجذرمندقيقةبصليةجديراتتنبت

الجذرعنالجذيربفصلالبستانيويقوم.الأساسي

.جديدةنبتةالبصليالجذرينموثمومن،وغرسهالأساسي

أنهإلآوحجماشكلاالنباتبصيلةيشبهالبصليالجذر

علىأساساالبصلةوتشتمل.الداخليتركيبهفىيختلف

الساقأنسجةمنفمعظمهالبصليالجذرأما،لحيمةأوراق

نبتتاالبصليةالجذورذواتومن.رقيقةبأوراقالمكسوة

والدلبوث.السوسينيالزعفرأن

.الساق؟النباتبصيلةأيضا:انظر

فىضربهحاصلثانعددهودلعدد،الترديعيالجدر

4للعددالتربيعىالجذرفمثلا،.الاصليالرقميعطينفسه

دلا-ويسمىالتربيعيالجذرورمز.24*2-إنحيث2هو

والرقم2.،--،ه-لأ-2فمثلاالجذر.علامة

-82إنحيث4للعددتربيعيجذرأيضاهو-2السالب

موجبتربيعيجذرلهموجبرقموكل.2-4-

القيمةدائمالهماالتربيعيانالجذرانوهذان،وسالب

نفسها.العددية

طريقةوأسرعأسهل.التربيعيةالجذورإيجاد

الحاسمبة،ألالةاستخدام،للرقمالتربيعيالجذرلإيجاد

العملياتوتجعل،الجيبحجمفىطرزفيمتاحةوهي

الألةوتمكن.وسهولةبسرعةتتمالمرهقةالطويلةالحسابية

بمجردالتربيعيةالجذورأستخراجمنمستخدمهاالحاسبة

الالةانظر:.المناسبةالمفاتيحعلىالبسيطالضغط

الحاسبة.

التربيعىالجذرلإيجادأخرىمريحةطريقةوهناك

جدولأوالتربيعيةالجذورجدولاستخدامهيللرقم

هذهوتعطي،اللوغاريتماتجدولأوالمربعات

بسرعة،التربيعىالجذر-توافرهاحالةفي-الجداول

استخدامهاكيفيةتعلمفيقصيراوقتاوتستغرق

ا!لسطرةتسمىأخرىوسيلةتوجدكذلك.بكفاءة

الجذورأستخراجفينافعةأداةتعدالتيا!لنزلقة
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التربيعيةالجذورفقطيعطيمعظمهاأنإلا،التربيعية

،اللوغاريتماتانظر:.أرقامثلاثةمنالمكونةللأعداد

المنزلقة.المسطرة

دونبدقةالتربيعيةالجذورحسابالممكنومن

إجراءتتطلبهناالمشروحةوالويقة.الأدواتمساعدة

لممواءسهلةوهى.المتوسطهاتواستخراجالقسمةعمليات

التطبيق.فيأوالتعلمفى

أقربأولاحدد،04أطعددالتربيعىالجذرولاستخراج

ك!3677،-6*6إنوحيث.4.إلىصحيحعدد

المناسب.اشق!اهو6الرقمأنيبدوفإنه94-

اقسمبم6باشقم04للرقمالتربيعىالجذرحسابابدأ

(.عشريكسرالأقرب6.6-6-04بم6علي04

والان(04)حواليأو6.93-6.6*6أنلاحظ

،36.-6(.6+)6*،ه:6،6.6متوسطاستخرج

.04إلىالأقربوهي93(.96-36.*3.6و

اقسمأولا:أكبر:دقةإلىللوصولنفسهاالعمليةكرر

استخرخثم934)6-3.6-3.6:04على04

6(-934+)3.6.*،ه:934)3.66،متوسط

-04أننجدالثالثةأسلمرةالعمليةوبت!صار.5326

+)325.6.*،هرأن325.6-60،32411.6

هذهتكراريم!سر،6-45553.326(60114.32

للجذرتقريبعمليةكلوفي.نهايةمالاإلىالعملية

بهاالمحتفظالأرقامعددبضع!الاحتفاظيجبالتربيعى

السابق.التقريبفي

المطلوبكانوإذا.أ..وأبينتقع04أنلاحظ

:001إلىأمننطاقخارجلرقمالتربيعيالجذرإيجاد

هذاداخللجعله001ك!الرقماضربأواقسماأولا

التربيعيالجذراممتخراجنريدأننامثلالنفترصلى.النطاق

000،004اقسم-4أو004).00للرقم

يقعرقمأي،04القسمةخارجفيكون001علىمرتين

الجذربتحديدقمذلكقبلثما،001إلى1نطاقفي

والان.53554.326كلأ--:04للرقمالتربيعي

)الجذر01*مرتين04للرقمالتربيعيالجذراضرب

التربيعيالجذرعلىللحصول(001للرقمالتربيعي

-01ك!01*004:4555332.6).00للرقم

نفسها.،-.وبالطريقة45553.632

.،4التربيعيالجذرإيجادويمكن.،45553632

للرقمالتربيعيالجذرعلىللحصول001فيبالضرب

.01علىوقسمته04

التربيعيالجذرما.السالبةللأرقامالتربيعىالجذر

النابخكاننفسهفيضربإذاالذيالرقمماأو؟-4للرقم

يكونأنيمكنفلاالرق!اهذامثلهناككانإذا؟-4

ضربإذاالأرقامهذهمنأيالأنصفراأوسالباأوموجبا

لتوفيرولكنسالبا.رقماالنابخيكونأنيمكنلانفسهفي

علماءابتكرمعينةمشاكلحلفيالسهولةبعض

التربيعيةجذورهاخالصةخياليةأعدادذانظاماالرياضيات

سالبة.أرقام

التكعيبي.الجذر:أيضاانظر

دعددمتساويةعواملثلاثةمنواحدالدكعيييالجدر

الحسابى.العامل:انظرما.

فإنهمراتثلاثنفسهفي)م(العددهذاضربواذا

ك!مم*موهكذا.)ن(آخرلعددأضكعيبىاالجذري!ضن

لأن8للعددالتكعيبيالجذرهومثلا2فالعدد

)-ء12(.للعددالتكعيبيالجذرهو5-و2-8*2*2

125.--ك!-5*-5-5لأن

واحد،صحيحتكعيبىجذرأيضالهالصحيحوالعدد

الإشارةمعذلكفيمتطابقاممالباأوموجبايكونوقد

العددأمامآخررمزويوضعللعدد.السالبةأوالموجبة

وهذا.تحديدهأوجذرهاستخراجهوالمطلوبأنليوصح

ن!وإذاالجذر.علامةويسمىي-هكذاي!ضبالرمز

3صغيراعددافإنتكعيبياجذرااستخراجهالمرادالجذر

هوالمطلوبأنتعنييلا+إذنالجذر.علامةفوقيوضع

.8للعددالتكعيبيالجذراستحراج

لعل.الجداولباستعمالالتكعيبيالجذراستخراج

جداولاستعمالهىالتكعيبيالجذرلإيجادطريقةأسهل

هذهوتمدنا.اللوغاريتماتجداولأوالتكعيبيالجذر

عملياتفيالخوضدونصحيحةباجاباتالجداول

جذورالغالبفيالأعدادلهذهوليعست.مملةحسابية

الحالاتهذهفيمفيدةالجداولوتكوندقيقةتكعيبية

خاصة.بصفة

الجداولتكونقدحسابيا.التكعيبيالجذرإيجاد

بمادقيقةغيرأنهاإلامتوافرةغيرتكونوقدأحيانامتوافرة

علىالحالةهذهمثلوفيبعينها.لحالةالكفايةفيه

بنفسه.الحسابيةعملياتهيجريأنالشخص

طريقةوهينيوتنبطريقةتعرفطريقةوهناك

هذهوتتبع.الحاسبةالالةباستخدامتطبيقهايسهل

إلىأمنعددلأيالتكعيبيالجذرلإيجادالطريقة

إيجادفىشخصيرغبقد:المثالسبيلفعلى.ا...

6او25-5*5كر5أنوبما2..د.التكعيبيالجذر

أقربهو6أننتبينأناليسيرفمن8686-612

التقديرإيجادويمكن00.2للعددصحيحتكعيبيجذر

على002العددنقسمبإنالتكعيبيللجذرالتقريبي
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هذاقربتوإذا.36يساويالذي6*6أي6مربع

فإنوهكذا6.5الحاصليكونعشريةنسبةاقربإلى

تقريبا.002يساوي6.5*6*6

التكعيبىللجذرالثانيالتقريبعلىتحصلولكي

وهذا6.5و6و6الثلاثةالعواملمتوسطأوجد2..للعدد

.ه،!366.5++6:يعطيك

إلىأقربعددعلىتحصلحتىالعمليةهذهكرر

السابقة.الأعدادمنالتكعيبيالجذر

47.5-1.832-،ك!29"،9وهكذافإن

هكذا:التاليالتقريبعلىوتحصل

99+5.+5.574

مرةالعمليةإعادةوعند85.5-"3

-3422225-5825.كأ85الحاصليكونأخرى

8441.5

هكذا:التاليالتقريبيعطيكوهذا

8441.5ء+85.5+85
!!=.0848.5

وفينهايةمالاإلىالعمليةهذهفيالاستمرارويمكن

منعددلديكيكونالثانيالتقريبيليتقريبكل

التقريبفيالأرقامعددضعفمنواحدبرقمأقلالأرقام

رقمينعلىيحتوي9.5الثانيالتقريبفمثلا.السابق

الرابرالتقريبويحتويأرقامثلاثةعلىالثالثويحتوي

.أرقامخمسةعلى

يقعلامكعبهإيجادفىتركبالذيالعددكانوإذا

التواليعلىتقسمهأوتضربهأنإمافإنك0001وابين

الجذروسيكون.النطاقهذافييقعحتى0001على

عليك،التكعيبيالجذرإيجادوبعد.أأو.بينالتكعيبي

وأن01العددعلىالتوالىعلىتقسمهأوتضربهأنإما

الكتعيبيالجذرعلىتحصلحتيىالأمرلزمإذاذلكتكرر

الأصلي.للعدد

الجذر.،اللوغاريتمات،المكعب:أيضاانظر

.المطيرةالاستوائيةالغاباتأنظر:.الداعمالجدر

كثيرةأوراقذاتصغيرةمعمرةنبتةالمرالجدر

ورديةأوبيضاءمفردةزهرةذات،لحيمةوساقالعصارة

طويلجذروللنبتةأمريكا.غربيشمالفيتنمو،اللون

الهنودمنكليستخدمالمر.مذاقهمنبالرغمتناولهيمكن

التبغ،بجذرالمر،الجذرنبتةتدعىغذاء.الجذروالبيض

التبغ.بنكهةشبيهةنكهةتعطيمطوخةتكونعندمالأنها

الولاياتفيلمونتاناالرسميالشعارالمرالجذرنبتةوتعتبر

الأمريكية.المتحدة

.اللونورديةأوبيضاءزهرةلهانبتةالمرالجذر

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.المعزةجدر

(.المعزة)حدر

.دلنباتالثلاثةالرئيعسيةالأعضاءأحدالئيات!جدر

الجذورمعظم.والأوراقالساقهما،الاخرانوالعضوان

شبتوهي،الأرضسطحتحتوتنمو،ومستديرةطويلة

التيوالمعادنالماءبامتصاصأيضاوتقوم،التربةفىالنبات

منفكتير،ذلكإلىوبالإضافةللنمو.النباتإليهايحتاج

لاحقة.مراحلفيالنباتبهليتغذىالغذاءتخزنالجذور

المنتجةالنباتاتكلجذور،لهاالتيالنباتاتوتشمل

السراخسمثلللأبواغالمنتجةالنباتاتومعظمللبذور

جذور.والحزازياتللكبدياتولايوجد.الحصانوذيل

الجذورانواع

الابتدائي.الجذرالبذرةمنيتكونجذرأوليسمى

الثانويةالجذورتسمى،عديدةفروعاالجذرهذاويكون

لها.فروعاتكونبدورهاالتي

النظممنرئيسييننوعينأحديكونقدوالنبات

الجذرنظامففي.الليفيالجذرأوالوتديالجذر،الجذرية

أسفلإلىمستقيمةبصورةالابتدائيالجذرينموالوتدي،

حجماأكبرالوتديالجذرويبقىالوتدي.الجذرويسمى

الجذرويكون.النباتحياةطوالالثانويةالجذورمنأيمن

والجزر.البنجرمثلالنباتبعضفى)منتفخا(لحيماالوتدي

النظامهذاوفي.الليفيالجذربنظامنباتاالنجيلويمثل

الجذور.بقيةمنحجماأكبرالابتدائيالجذريكونلا

وقد.الاتجاهاتجميعفىرفيعةثانويةجذورعدةوتنمو

المثالسبيلفعلىالانتشار.واسعالليفىالجذرنظاميكون

حوالىمجتمعةالشيلمنباتلجذورالكليالطوليبيئ

كم.612

وظائفلتؤديمتحورةجذورلهاالنباتاتوبعض

الأرضسطحفوقالساقمنتنموالتىفالجذور.خاصة

للذرةالدعاميةالجذوروتشملعرفحية،جذوراتسمى
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يحموالوتديالجدريمالفاأفي.الجذريةللنظمالرئيسيانالنوعان

أ!تا!ية.االحدورمرأكردائماويمقىأسفلإلىعمودياالابتدائىالحذر

،الاتجاهاتك!فىيةالا!الحدور!تسمو،الليميالحدريالحظامفىأما

الا!تدائى.الجدرطول!صرفىتكودوقد

الدعاميةالجذوروتنمو.الأخرىالنباتاتوبعضالشامية

تساعدو،اقىلةداخلإلىالساقمناسمفلىالأجزاءأسفل

ألواعبعض!ترس!و.ارياحلمقاومةوتثبيتهالنباتربطعلى

الأشحارافروعلىتعيمشاكتىالأحرىاوالنباتاتالأركيد

الماءأ!وائيةاالجدوروتمتص.لالفروختتشبثهوائيةجذورا

منوالهدالالهواء.ومنالشجرةسطحمنوالمعادن

فروعداخلتتغلغلجذورلهاالتيالقليلةالطفيليةالنباتات

الغداءافوافذ،تسمىاكتيالجذورهذهوتمتص.الشجرة

.مباشرةالشجرةمنوالمعادنوالماء

الجذرأجزاء

عندالقمةمنطقةفيطولئاالجذرينموالجذر.قمة

القمى،الإنشائىالنسيجالنمومنطقةوتسمى،الطرف

الخلايافيهتنقسملباتم!جزءأيهوالإنشائيوالنسيج

وتغطيباستمرار.جديدةخلايالتكوينسريعةبمعدلات

مجموعةوهىالجذر،قلنسوةالقميالإنشائيالنسيج

قمةبحمايةالجذرقلنسوةوتقوم.الشكلقمعيةخلايا

وتندفيالطولفيالجذرنموأثناءتلف!أيمنالرقيقةالجذر

التربة.داخلالقمة

كلهاالقميالإنشائيالنسيجبوساطةالمنتجةوالخلايا

خلفالاستطالةمنطقةوفيتقريبا.ومتشابهةصغيرة

بسرعةطولياالخلاياتنمومباشرةالقميالإنشائيالنسيج

وهناك،الاستطالةمنطقةخلفالنفج،منطقةوتقع.عالية

حعسبمختلف!تومظهراتركيباتأحذ)أيالخلاياتتميز

الجذرقمةمنوتببالمسافة(.الناضجالجذرفيوظائفها

.مليمتراتبضعةالنضجمنطقةإلى

خلايامنالخارجيةالطقةتعرف.الخارجيةالأنسجة

الأنسجةيخفيالجلدمنكنوعوتخدم.بالبشرةالجذر

بالشعرشبيهةصغيرةجانبيةفروعالبشرةمنوتنمو.أسفله

والمعادنالماءغالبيةتمتصالتيالجذريةالشعيراتتسمى

النباتاتأنواعمعظموفي.الترلةمنالنباتيأخذهاالتي

منطقةوتحتلفقط،قليلةلأيامالجذريةالشعيراتتعيعش

هذهويبلطولالجذر،قمةفوقالواقعةالجذريةالشعيرات

فقط.مليمتراتبضعةالمنطقة

منسميكةطبقةمباشرةالبشرةمنالداخ!!إلىتقع

علىالخلاياهذهوتحتوي،القشرةتسمىالمستديرةالحلايا

خلايامنالداخليةالطبقةوتكولىوالماء،الغذاءمنمخزون

الداخلية.البشرةالقشرة

منالمركزيالجزءهو.المركزيةالأسطوانةأواللب

المحيطية.الدائرةالخارجيةخلاياهطبقةوتسمىالجذر

مننوعينعلىالمحيطيةللدائرةالداخليةالمنطقةتحتوي

نسيجويشملاللحاء.ونسيجالخشبنسيج؟الأنسجة

الأوعيةتسمىالميتةالأنبوبيةالخلايامنصفوفاالخشب

.الأوراقإلىالعسافعبروالمعادنالماءلتوصي!!تقوم

الحيةالخلايامنصفوفعلىالغالبفيأ!لحاءاويحتشم!!

هذهوتختص.الغرباليةبالأنابيبتعرفاكتىالطويلة

وأللاستهلاكأسفلإلىالأوراقمنأخذاءابنقلالخلايا

معظمفيالخشبنسيجوي!صنالجدر.فيللتخزين

الحذرتحكولى.أعلاهالشكلديتظهرالجذريللنظامالرئيسيةالأجزاء

الشعيراتوتنمو.الثانويةالجذورتسمىلروعاويعطيأولاالالتدائي

بايترة.حدركل)قمة(تلسحوذنوقالجذرية
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كيدرلأا

ربطعلىوتساعد.الساقمنالدعاميةالحدورتممو.متخصصةجذور

بفروعالهوائيةالجذوروتتشبث.الرياحلمقاومةالنباتوتثبيت

والهواء.الشجرةمنوالمعادنالماءوتمتصالأشجار،

)خشبةالعجلةشعاعأوالنجمةشكلفىنمطاالجذور

رؤوسبينويمإللحاءومحيطها(.العجلةمركزبينتصل

الأشعة.بينأوالنجمة

وصفهاتمالتيالأنسجةكل.الثانويةالأنسجة

عنالأنسجةهذهوتتميز.ابتدائيةأنسجةالآنحتى

منوكثير.القمىالإنشائيالنسيجمنمستمدةخلايا

أنسجةعلىتحتويواحدلعامتعيشالتيالنباتات

،الأخرىالنباتاتلكنجذورها.فيفقطابتدائية

تحتويواحد،عاممنلأكثرتعيشالتيتلكخصوصا

الأنسجةإلىبالإضافةجذورها،فىثالويةأنسجةعلى

الجذر،طولمنالابتدائىالنسيجنموويزيد.الابتدائية

عنوينتجالجذر.سمكمنالثانويةالأنسجةتزيدبينما

اللونذاتالكبيرةالخشبيةالجذورالثانويالنسيجنمو

ئيلابتدااءللحاا

-نويالثاءللحاا

لكمبيوما

رالمولا!النسيج)1

الحشب

الابتدائط

ا،الخشب

تمكاالتانوي

الفلينمولد

فلين

أفقيعرضيمقطع

لبشرةا

لقحترةا

الداخليةالأدمة

)تموت(

المولدالسميجوينتجالحذور.أنواعبعضفيتنشأالثانويةالأنسجة

الانسحةوتموتفلينا.الفلينمولدلنتحبيمماثانويا،ولحاءثانوياخشبا

الفلين.تمددمعالخارجية

الإنشائي)النسيحالخلايافيهاتنقسمالتىالماطقتشملالجذرقمة

بعضعنلعضهاويتميزالاست!هالة()ممطقةالطولفىوتممو(،القمي

القمة.هذهالجدرقلنسوةوتحمي(.النضج)منطقة

تعيشالتيالأخرىوالنباتاتوالجنباتللأشجارالبنى

.سنواتلعدة

الأنسجةمننوعينمنالثانويةالأنسجةتنمو

،البشرةتحتوينشأالفلينمولدأحدهمايسمى.الإنشائية

باتحاهفلينيةخلاياوينتج.المحيطيةالدائرةفيوغالبا

إلىالفلينيتمددوحينماالجذر.منالخارجيةالطبقات

الخارجيةوالبشرةوالقشرةالداخليةالبشرةتموتالخارج

الطبقةيصبحالذيالفلينمكانهاويحل،وتتساقطوتتقشر

الثانويالنسئالإنشائىأماالجذر.تغطيالتيالخارجية

الخشبنسيجبينفيقعالمولد(النسيجأو)الكمبيومالاخر

الخشبنسيجوينئخلايا،الابتدائيواللحاءالابتدائي

فيالثانوياللحاءوخلاياالجذر،مركزاتجاهفيالثانوي

الخارجي.الاتجاه

الجذورأهمية

.الخضراواتأنواعأهممناللحيمةالوتديةالجذورتعتبر

اللفتيوالكرنبوالفجلوالجزرالبنجرعلىوتشتمل

كغذاءلايستعملجذرأيضاالحلوةوالبطاطا.واللفت

وأنواعوالنشاءالكحولصناعةفييستعملبل،فحسب

من)الكسافا(المنيهوتنباتجذوروتعتبر.الختلفةالشراب

جذوروتستعمل.الاستوائيةالمناطقفيالشائعةالغذاءأنواع
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العقاقيروأنواعالكورتيزونإنتاجفيالامشوائيةاليامأنواع

به.الصلةذاتاللأخرى

الرياحبوساطةالتربةانجرافمنععلىالجذورتساعد

جذورمنالكثيفةالشبكةبوساطةالتربةوتثبت،والمياه

النباتاتتساعد.الأخرىوالنباتاتوالأشجارالأعشاب

علىالصوياوفولوالبازلاءالبرسيمتشملالتيالبقولية

علىتنشأالتيالتورماتتحتويإذ؟التربةخصوبةزيادة

منالنيتروجينبتحويلتقومالتيالبكتيرياعلىجذورها

النباتموتوبعد،للنباتمفيدةمركباتإلىالهواء

التربة.منجزءاالمركباتهذهتصبح

،المانجروفالجزر؟(؟أ!ورة)1الفصفصة:أيضاالظر

.النباتشجربم

الحدور(.)أواعالنباتجذرانظر:.الهوائيالجدر

الحدور(.)أنواعالنباتجذران!:.الوثديالجدر

.)إيصاح(لنمدةا،(الشحرةءجزا)ألشجرةا:نظرا.الجدع

.الدماغبمالعصبىالجهازانظر:.الدماعجدع

ارنودد.وسكر،بمأديكس،هيدي:انظر.لجدورا

لأنطمةعسكريخرثمعناهاصطلاحالحرب!جرائم

الحربمنذالتعريفهذايعنىحيث،الحربوقواعد

وأ،فضيحةأوجريمةأيأم(459-1)939الثانيةالعالمية

.الحربخلالارتكبتاضط!دات

كثيرةوأعرافقواعدهناككانت،السنينالافومنذ

الأعرافهذهونشأت.الحربحالةتحكمومتنوعة

إضافة،والدبلوماسيةالفروسيةومبادئقيممنوتطورت

تمتوقد،الحروبوتدميرهولمنالحدفىالرغبةإلى

السنين.مرعلىالأنظمةبهذهبالإخلالالمتهمينمحاكمة

علىالدولمعظموقعتعشر،التاسعالقرنومنذ

القواعدهذهومن.الحرببقواعدللتقيددوليةمعاهدات

والجراثيم،الغازاتاستحدامومنعاسمجناء،بمعاملةمايتعلق

قبلمنالمحتلةالمناطقفىللمدنيينالإنسانيةوالمعاملة

الغازية.القوات

الأولىالعالميةالحرببعد.الأولىالعالميةالحرب

الألمانعلىفرسايمعاهدةاشترطتام(19189-1)4

كمجرميللمحاكمةشخص009منمايقربتسليم

محاكمالألمانأقامذلكمنوبدلآالحلفاء.قبلمنحرب

صدرتبينماشخصا،13محاكمةوتخطبهم،خاصة

منهم.القليلضدخفيفةأحكام

الحربخلالالحلفاءأنشأ.الثانيةالعالميةالحرب

رعايةتحتالحربلمجرميهيئةأم439عامالثانيةالعالمية

الهيئةقامتوقد.لندنمقرهاكانوالتيالمتحدةالأم

،الحربوبعد.المجرمينبأسمماءقائمةووضعالأدلةبتجميع

فىكانتالتيتلكالحربلمجرميمحاكمةأهمكانت

المدعىاتهموقد.باليابانطوكيووفيبألمانيا،نورمبرج

.الحربقواعدومخالفةالتوسعبحروببالبدءعليهم

.نورمبرجمحاكماتانظر:

الفترةخلالالحربلمجرمىمحاكماتالحلفاءأقام

وقامت.الأقصىوالشرقأوروبافىم(91ء.-491)5

بمحاكمةواليابانيةالألمانيةالقواتقبلمنالمحتلةالدول

أيضاالغربيةألمانياقامتوقد.الاحتلالومسؤوأضباصأ

خلالحرببجرائمالمتهمينالألمانمنعددبمحاكمة

المحاكماتتلكمثلاستمرتوقد.الثانيةالعالميةالحرب

.الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتإلى

منكلاالمتحدةالولاياتاتهمت.الكوريةالحرب

الأمقواتضد،حرببجرائمالشماليةوكورياالصين

خلالوذلك،المدنيينالجنوبيةكورياوسكانالمتحدة

الجمعيةعبرتوقدام(.أم-059539)الكوريةالحرب

هذهبمثلالجدياهتمامهاعنالمتحدةللأمالعمومية

محاكماتأيبدونانتهتالحربأنألاإ،الاتهامات

.الحربلمجرمي

قامتأم،ء69عامبدايةمع.الفيتناميةالحرب

فيتنامإلىقواتهابإرسالالأمريكيةالمتحدةالولايات

الشيوعيينكونجالفيتمقاتليضدالجنوبيةفيتناملمساعدة

اتهمبمالقتالحدةازدادتوعندما.الشماليةفيتنابموضد

،الحربقواعدبانتهاكالاخرالمتصارعةاللاطرافمنكل

فيتنامباتهام،الجنوبيةوفيتنامالمتحدةالولاياتقامتحيث

المعاملةإلىتدعوالتيجنيفمعاهدةبخرقالشمالية

انظر:.والمدنيينالمصابن،والجخودالحربلسجناءالإنسانية

.معاهدات،جنيف

قامتالأمريكيةالقواتدأنأشيع،أم969عاموفي

.ام689مارسفىلىمايقريةفيالمدنيينلمئاتبمذبحة

محاكمبإنشاءالأمريكيةالحكومةقامتلذلكونتيجة

جرائمفيوالأفرادالضباطمنعددلمحاكمةعسكرية

حيثالابنكاليوليمالملازمأدينوقدارتكبوها.حرب

بالسجن.عليهوحكمقتلجريمةلارتكابهمذنباوجد

إسرائيلمارست.الإسرائيليةالعربيةالحروب

جرائمأم489عامالعربيةفلسطيناحتلالهامنذومازالت

العربيةالدولعلىشنتهاالتىالحروبأثناءحرب

وماتزال،إسرائيلقامتوقد.خاصةبصفةوالفلسطينيين

التعذيبأنواعبشتىالفلسطينيينالسجناءبتعذيب



245الجراحة

فىالإنسانحقوقمنظماتبع!وطالبت.والتنكيل

لمذلكأنإلا،الإسرائيليينالحربمجرميبمحاكمةالعالم

.الانحتىيحدث

فيالصربمارس.والهرسكالبوسنةفيالحرب

التيأفط!إلجرائمالعشرينالقرنمنالتسعينياتأوائل

والمدنيين(الحرب)أسرىالمسلمينبحقالإنسانيةعرفتها

)مايوالمتحدةالأمشكلتوقد.والهرسكالبوسنةفي

تلكعنالصربمنالمسؤولينلمحاكمةلجنةأم(399

وفى.ام699عامفىالمحاكماتوبدأتوالفظائعالجرائم

الختصةالمتحدةالأممحكمةحكمتام،7!9يوليو41

دوسكوتابمعاقبةلاهايفيالبوسنةفيالحرببجرائم

حربجرائملارتكابهعاماعشرينلمدةبالسجنديتشي

المدنيينحقفيمنتظمةاضطهادعملياتفىوضلوعه

نفسفىالمحكمةأماممثلثم.البولمشةلثمماليفيالمسلمين

بربيدورالمدينةالسابقالحاكممباركوفاسيفيتشالشهر

مماثلة.بتهملمحاكمته

جرأئممحاكمواجهت.الحربوجرائمالمتحدةالأم

والقادةالعلماءبعضانتقادالثانيةالعالميةالحرببعدالحرب

أصلاينصلمالدوليالقانونأناعتقدواالذينالسياسيين

عامفيالمتحدةالأمأسستوقد.المحاكماتتلكعلى

الدولية،للقوانيننظاملوضعالدوليللقانونهيئةأم479

الهيئةأعدتوقد.الحرببجرائمتختصالتىتلكمنها

السلامضدمخالفاتدستورمسودةسمىدستورا

تبنتقدتكنلمالمتحدةالأمأنإلاالإنسالي،والأممان

هيئةعلىتححتمأنهالناسمنكثيريعتقدبعد.الدستورهذا

.الحربجرائممحاكمإدارةتتولىأنالمتحدةكالأمعالمية

تلكعنالانتقاداتمنيقللسوفالإجراءهذاأنويرون

.منفردةالدولتتولاهاالتي

الجماعية.الإبادةأيضا:انظر

البكتريولوجيا.نظر:ا.علم،ثيملجراا

.(تاريخية)نبذةحةلجراا:نظرا.احبا

وأالمرضبعلاجيعنىالطبفىفرعالجرا!

الذيوالطبيب.العملياتلمحاجراءالإصاباتأوالتشوهات

قدرلهطبيبوكل.الجراحيسمىالعملياتبإجراءيقوم

العملياتلإجراءمؤهلأنهكما،الجراحةعلىالخبرةمن

يكونبحيثخاضاتدريئامدربونالجراحينلكن.البسيطة

ويلزم.المعقدةالعملياتإجراءعلىوالمقدرةالحكمةلديهم

الطبكليةفيالتخرجبعدسنين7إلى4نحوالتدرب

الجراحة.فيللتخصصمؤهلينالأطباءليصبح

الجراحآلات

كثيرين،اناساوتستلزممعقد،إجراءالجراحيةالعملية

الجراحلمساعدةفنيةمهارةتستلزمكما،ومعداتوأدوية

الجراحىوالفريق.للمريضوالراحةالأمانأقصىولضمان

منها.والشفاءالناجحةالعمليةلإجراءضروريالمؤهل

علىواحدومساعد،جراحمنالفريقهذايتكونماوغالبا

أكثر.أووممرضةتخدير،واختصاصى،الأقل

تسببالتيالطرقإلىالتخديركلمةتشيرالتخدير.

استعمالوقبل.الألمفقدانوبالذات،الإحساسفقدان

لماعطاءالألمتسكينالجراحونحاول،الحديثةالمبنجات

باستعمالاو،الكحوليةالمشروباتمنكبيرةكميات

الألممنالتخلصولكن.الأفيونعلىتحتويمركبات

قصير.لزمنويستمركاملغيركان

العملياتإجراءللجراحينأمكن،لذلكونتيجة

التاسعالقرنمنالأربعينياتمنتصفوفيفقط.الصغرى

والكلوروفورم،الإثيرإثيلثنائىأستعمل،الميلاديعشر

الباحثونطور،الحينذلكومنذ.كمبنجات،مرةأول

لتنويمتستعملالعامةوالمبنجاتأمانا.أكثركثيرةمبنجات

مثلعقاقيربحقنعادةيبدأالعاموالتخدير.المريض

النومعلىالمحافظةوتتم،الأوردةطريقعنالثيوبنتون

عنالمريضيستنشقهالذيالهالوثانمثلغازباستعمال

وأالبروكينمثل،الموفحعيةالمبنجاتأما.الوجهقناعطريق

مكانمنالقريبةالمساحةفىفقطتؤثرفإنهاالليجنوكين،

معينمكانفيالعصبيةالدفعاتلمنعتستعملوهي.الحقن

ايضاويمكنعقار.اللاينوكين،البروكين،انظر:.بالجسم

لفموكئا.تخديرالتحدثالشوكيالنخاعقناةفيحقنها

السفليالجزءجراحةفييستخدمالتخديرمنالنوعوهذا

الرجلين.جراحةاوفيالبطنمن

،أخرىكثيرةعقاقيرالتخديراختصاصيوويستعمل

أثناءالمريضسلامةعلىللمحافظةالكورار،عقارمثل

وقدالكورار.انظر:.الجراحلمساعدةوكذلك،الجراحة

أمريكاجنوبهنودمنقرونمنذالكورارالأطباءعرف

والحيواناتالطورحركةلشلالصيداثناءاستعملوهالذين

التخدير.انظر:.الأخرىالصغيرة

خطراتمثلالالتهاباتكانت.والتعقيمالمطهرات

كانتالجراحةأنمنالرغموعلى.الجراحةفيعظيما

حدثتإذاعادةيتوفونكانواالمرضىأنإلا،ناجحة

جوزيفالبريطانىأدخل،ام865عاموفي.الالتهابات

ليسترا!شعمل.الالتهاباتحدوثلمنعطرقاليستر

أثناءالعملياتغرفةفىالبكتيريالقتلمختلفةمطهرات

لقتلالغرفةأنحاءفيالكربوليكحامضينثروكان.العملية
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-جميرح!لاأء

اليساروعلى.أدواتسيحتاحونهماالممرصاتلهمتقدمبيممااليمير(،على)العحليةيحرون!الحراحون.حماعىحهدالحديثةالجراحة

الع!!.علىدقيقةحراحةلإجراءمحهراجراحاديستعط!

وبهذه.المعقمةالجراحةطريقةطورت،ذلكوبعد.الجراثيم

عنالالتهاباتتسبباكتىالجراثي!اكلإبعاديتم،الطريقة

غرفةفىالمستعملةالمعداتكلوتعقيماتنظيفطريق

قبلتاضاتعقيماوالأغطيةالآلاتتعقيمويتم.العمليات

تقتلالمطهراتأدحينعلىفإنههذا،وعلى.العملية

ان!:.تماماإقصائهاعلىالتعقيميعمل،الموجودةالجراثيم

جوزيف.السيرليستر،،الطبيالمطهر

العمليةفيكثيرةأدواتالجراحلستعمل.الأدوات

لقفلوملاقطوالشالق،للإبرماسكاتهناكو.الواحدة

وأدواتالجلد،طياتلإبعادومباعيد،الدمويةالأوعية

والمشارطالمقصاتالحادةالأدواتوتشمل.كثيرةأخرى

العشرين،القرنمنالسبعينياتومنذ)السكاكين(.

حيثالجسمأنسجةفيدقيقةجروحلعملالليزراستعمل

.مشرطاستعماليصعب

الجراحة.تطبيهتفيتقدمإلىالحديثةالأجهزةأدتوقد

مانادراالذيالسينيةالأشعةجهازنفعااكثرهاكانوربما

يسمالذيالجهاز،هذالكنلم!جهاز".أنهعلىفيهنفكر

قيمةأداة،البشريالجسمداخلبالرؤيةللطبيب

العظاماكتشافللجراحيمكن،وبوساطته.للتشخيص

الداخلية.للأعضاءكثيرةأمراضوتشخيصالمكسورة

مفراستسمىالسينيةالأشعةأجهزةمنخاصنوعوهناك

منالجراحيمكنبالحاسوبالمقطعيالتصويرماسحأو

أخرىأجهزة.وهناكالمريضجسممنعرضيمقطعبىؤية

منظاريستخدمفمثلا.الجسمتجاويفلفحصتستخدم

قطعلأخذوكذلك،الرئتينداخلللنظرالهوائيةالقصبة

المريض.داءوتشخيصلفحصهاالنسيجمنصغيرة

الدمويةالأوعيةلربطتستعملغرزات.طاتالخب

الأنسجةتلتئمحتىالجراحاتجروحولغلقالمقطوعة

الخياطة.بدونممكنةتصئكيرالحديثةوالجراحةتماما.

امتصاصهايتم،القصابةمثل،الخيوطأنواعبعضوهناك

والحرير،النايلونمثل،الأخرىالأنواعأما.الجسمبوساطة

منمصنوعةالخيوطوبعض.أيامبضعةبعدإزالتهمافتجب

تستلزمولامهيجةغيروهي،الدقيقالفولاذيالسلك

لإمساكمعدنيةدبابيسأحياناالجراحيستعملإزالتها.

الجراحة.خيطانظر:.الالتئاملمجمأنإلىمعاالجلدحواف

التشخيصضرورةتؤكدالحديثةالجراحة.التقنيات

قبلتامةرعايةالمريضرعايةوضرورة،للمرضالكافي

يجريكيفالجرأحيعرفأنلابدوهكذا،.العمليةوبعد

واسعةدرايةعلىيكونأنأيضاعليهيجببل،العملية

وعلموالكيمياءالأعضاءوظائفالتشرلبرعلممنبكل

.ضلأمراا

العملياتإجراءمنالجراحتمكن،الحديثةالفنيةالطرق

يمكنفمثلا،.البشريالجسمأجزاءجميععلىالجراحية

ويخيطالمصابةالأمعاءمنكبيراقطاعايستأص!!أنللجراح

طبيعيةبصورةالجسمويعملمعا.المتبقيةالمعويةالأجزاء

وأالكليةاستئصالالعمليةطريقعنويمكن.العمليةبعد

إجراءمنالجراحونتمكنوقد.المعدةمنرئيسيجزءأي

يمكن،الجراحاتهذهوفى.بنجاحالقلبعلىالعمليات
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صماماتأحدواستبدالالقلببفتحيقومأنللطيب

،أخرىمرةالقلبيخيطوأن،صناعيبآخرالقلب

جزءاتكونماغالباوالضلوعالرئتينعلىالشاملةوالجراحة

مريضرئةتستأط!وأحيانا.السرطانمرضعلاجمن

أوراماستئصاليمكنهالاعصابوجراحكاملا.استئصالآ

قطعيمكنهكما،الرأسإصاباتبعضوعلاجالدماغ

الألم.حالاتلعلاجالآعصاب

العضوأخذمنالجراحتمكنبنقلهاالأعضاءوزراعة

فيالمريضالعضومكانواستعمالهشخصمنالصحيح

شائع.الكليةأستبدالفإن،أخرىناحيةومنآخر.شخص

تتعايشأنالجديدةالأنسجةتستطيعأنالمهممنولكنه

انظر:الجديد.العضوالمريضجسمايلفظفسوفوإلامغا،

الأنسجة.زراعة

البردمنيستفيدالجراحةمننوعالقريةوالجراحة

الآنسجة.تجميدتستلزمماغالباوهي.الجراحةفيالشديد

لعلاجالدماغعلىباردةمسابيراحياناالجراحونويستعمل

لعلاجايضاالباردةالمسابيروتستعمل.باركنسنداء

ولعلاج،العينمنالبيضاءالمياهولإزالة،المنفصلةالشبكية

التقريسى.الحياةعلمانظر:عشر.الاثنيقرحة

العمليةالجراحفيهايجريفنيةطريقةالمجهريةوالجراحة

وباستعمال.مكبرةعدسةأومجهربولمساطةالجراحية

بعضعلىالعملياتبإجراءالجراحونيقوم،دقيقةأجهزة

يست!فمثلا،الصغر.فيالمتناهيةالجسمتركيبات

المتناهيةوالأعصابالدمويةالأوعيةتوصيلإعادةالجراحون

هذهمثلأدتوقد.الفنيةالبراعةهذهباستعمالالصغر

،المبتورةللاصابعالناجحالاتصالإعادةإلىالجراحة

الأطباءويستعمل.والساقينالآذرعوحتى،والأيدي

علىتجرىالتيالعملياتفيايضاالمجهريةالجراحة

والنخاعوالدماغوالكليةالعينفىالدقيقةالأجزاء

الجسم.منكثيرةأخرىأجزاءوفي،الشوكي

النموذجيةالجراحه

العمليةمتطلباتلفهمطريقةأحسنتكونربما

كشففبعد.واحدةنموذجيةعمليةتحضيرهي،الجراحية

المرضالطبيبيشخص،المعمليةللاختباراتشاملواف

أستئصاللعمليةالمريضيحضر،الزائدةالتهابأنهعلى

غرفةتنظف.العمليةقبلمهدئةأدويةويعطى،الزائدة

وتبعد،المريضلاستقبالتعقمثمجيذا،تنظيفاالعمليات

منضدةوتوضع.العمليةفيتستعمللنالتيالمعداتكل

الأدواتكلعليهاتوضعالعملياتمنضدةبجانبكبيرة

إليهايحتاجأنللجراحيمكنالتيالشاشوقطعالمعقمة

عاتقعلىالمعداتهذهمسؤوليةوتقع.العمليةاثناء

الغرفةفيإماالمريضويخدرالعملياتغرفةفنيأوالممرضة

غرفةفىأوالغرضلهذاوالمصممةالعملياتلغرفةالمجاورة

وريدداخلالمبنجالتخديرطبيبويحقننفسها.العمليات

الشائعةالجراحيةالعملياتبعض

لإزالةشائعوإحراؤها،كلهأوالثديمنجزءإزالةهوالثدياستئصال

استئصالويشمل.السرطالىالسميحوبالذات،المرضيةالألسحة

انظر:.الإبطيةوالانسجةالإضافيةالعضلاتإزالةالجذريالثدي

.الثدياستئصال

الرحم،أمراضرلعلاجعادةوتجرى.الرحمإزالةهوالرحماسئصال

وأالرغبةعلىيؤترلاالرحمواستئصال.السرطانذأكفيبما

الرحم.استئصالانظر:.العقميسببولكنه،الجنسيةالوظيفة

سرطانيلسيجلإزالةعادةوتحرى.الرئةلسيجإزالةهوالرئةاستئصال

هوالكاملالرئةوا!سصالالتها!،أومرم!حراجلإزالةوأحيانا

دأكصلها.الرئةإزالة

حالةفيشائعوإحراؤها.الدوديةالزائدةإزالةالزائدةاستئصال

الدودية.الزائدةالتهابانظر:.الزائدةالتها!

نسيجلإزالةعادةتجرىوهي.الكليةإزالةهوالكليةاستئصال

كليةوا!شئصال.مرضأوحادثبشدةأتلفهاكليةأوسرطالي

تحرى،الكليتينإزالةلزمإداولك!عجزا.يسببلاواحدة

بآلةمنتظمعلاج)دياللهيجرىأوكليةزرععمليةللمريض

.(صساعيةكلية

أوالمستمرالالتهابحالاتفيعادةتحرىاللوزتيناسسصال

اللوزتين.التهابانظر:المتكرر.

احتوتأومزمنلالتهابتعرضتإذاالمرارةإرالةالمرارةاستئصال

مرارية.حصواتعلى

التالفة،الأنسجةلازالةعادةوتجرى.المبيضإزالةهوالمبيضاستئصال

)نهايةالإياسيسببالمبيصيرواسسصال.السرطانيةالأنسجةمتل

.اللإنجابمنالمريضةويمنع(الحيض

لإزالةلتحائعوءاجراؤهاكلها،أوالمعدةمنحزءإرالةهوالمعدةالسحصال

الهضمية.القروحأوالسرطانيةالأدسجه

وتحرى،عادةثانويةأعضاءمنطرفمنجزءأوطرداستئصالالبتر

العضوقاومإداأوعلاحه،واستعصىالطرفتلصإداالبترعملية

الجسم.م!اخرىاجزاءفىأخرىالتهاباتبحدوثوهددالعلاج

البتر.انظر:

الرحم.باطن)كشط(وكحتالرحمافتحةتوسيعوالكحتالتوسيع

واالمفرطالرحمىالمزفمتلمشاكللتشحيصشائعواجراؤها

بعدالمشيمةألسجةلإزالةإحراؤهاكذلكويمكن.الرحمسرطالى

المحدت.اللإجهاضأو،المحفقالحملأو،الولادة

لتحفيفالأذنطملةفيلتحةعملهوالطبلةشقأوالاذنطبلةشق

الوس!ى.الأذنم!الملتهبالسائلبتصريفوالسماحالصغط

الأمعاءمنجزءوهو،القولونديعيةاصصاألتحةعملالقولونفغر

تمتأومصاباالمستقيمكانإداعادةالعمليةهدهوتجرى.العليظة

البطن.جدارفيفتحةطريقصالصلمةالسفاياتوتمر.إزالته

وهما،الأسهرينوربطقطعهو(الدافقةالقناة)قطعالأسهرقطع

عادةوتجرى.الحصيتينمنالمطافتحملاداللتالىالأنموبتان

الجنسية.أوالوظيفةالرعبةفيتؤترولا،العقملإحدات
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بتنفسللمريضويسمح،الوجهعلىقناعايضعاوالمريض

دقائق،عدةوبعد.بالأكسجينمختلطةالخدرةالغازات

بالألم.يشعرأندوننامقدالمرلضيكون

وإبراأيضا،أخرىعقاقيرالتخديرطبيبيستعمل

منمحددةكمياتوتوصللتزودوأجهزة،معقمةومحاقن

فيللت!صموأجهزة،أطمريضالخدرةوالغازاتالأكسجين

وضغطه،المريضقلبنشاطتظهررقابةوأجهزة،تنفسه

التيالخدرةوالغاراتكسجيما!19تركيزتظهركما

يتنفسها.

الفريقمروالممرضاتالأطباءيستعدالأثناء،تلكوفى

تنظهيففيدقائقأ.إلى8يقضونفهم.للعمليةالجراحي

بالإضافةوهم،.الجراثيمأ!ةلإزابالفرشاةوسواعدهمأيديهم

لاالجلدلان،معقمةمطهاطيةقفازاتيلبسون،ذلكإلى

ويرتدي.القويةبالمطههراتحتىتمامامعقماجعلهيمكن

ملابسهمالتغصه%معقمةأثوالاالجراحيالفريقأعضاء

أصشاشامنأقنعةايضاويرتدود.شعرهملتغطيةوقلنسوات

ينقلوالاحقىوأنوفهماأفواههملتغطةأخرىمادةمنأو

المريض.إلىجراثيم

توص،للجراحةجاهزاويصبحالمريضيخدرانبعد

ستجرىالتيالمساحةتكونبحيثعليهمعقمةشراش!

اهـا!ة!ره!ف.ىارقيمترو!ة)الثق(الفتحةفيها

شقبعملالعمليةإحراءفيالجراحويبدأ،بدقةبالمطهرات

تقعالتىالده!طبقةإلىالشقيمتدبحيثالبطنجلدفي

المباعيدوتوضع،أمحضليأأضسيرتاويزاح.مباشرةالجلدتحت

الإجراءوهذابعيدا.الأنسجةيصبلإمساكوضعفى

بها.تحصلأسذياالمعىمنوالجزءالزائدةيكشف

المقطوعةالأطرافالجراحيقفل،العملأثناءوفي

.الدممرقئاتتسمىبملاقطالصغيرةالدمويةللأوعية

إسفنجات،وتستعملجدا.قليلاالنزفيصبحوهكدا

رفاداتصورةفيمطويةالشاش!منضماداتوهي

ويستأصلالفائف!.الدملإزالة،ماصةمعداتاو،صغيرة

بغرزة،الباقيةالجدعةويربط،بسرعةالزائدةالجراح

إغلاقفىيبدأثمالكبير،المعىداخلإلىالجدعةويقلب

الشق.

علىمنالملاقطالجراحويرشع.الإسفنجاتوتبعد

يكونلاحتىالدمويةالأوعيةمئربطالدمويةالأوعية

لمكانهاالعضلاتوتعودالمباعيدوتريخع.نزفهناك

أحدهماالمقطوعالجلدطرفيخياطةتتموأخيرا.الطبيعي

باللاخر.

،والجراح،والممرضاتالتخدير،طبيبويعمل

العملية،أثناءوفىجيدا.مدربفريقأيفيكأعضاء

الكمياتإعطاءعلىحريصاالتخديرطبيبيكون

،أمانفىالمريضيكونحتىالعقاقير،منالصحيحة

يضع،العمليةنهايةوفي.الجراحةبعدسريعاويستيقظ

الممرضاتوترفع،الشقمنطقةعلىأصشاشارباطالجراح

إلىالمريضويؤخذ.للمريضعطاءالمستعملةالشراشف

سريرإلىيؤخذ،ذلكوبعد.تماماليستيقظالإنعاشغرفة

هذهمثلوحتى.هادئةالإفاقةتكونماوعادة.المستشفى

.عاممائةمنذمستحيلةكانتالتقليديةالعملية

الجراحيةالتخصصات

!روعنمت،خرى19الطبفروعفيحدثكما

بالحاجةالتخصصاتهذهوترتبط.الجراحيالتخصص

الجسم.منمعينةلمناطقالجراحةمنمتخصصةأنواعإلى

تدريبايأخذونماعادةالحقولهدهفيوالجراحون

إضافئا.

وقد،العيونامراضلعلاجتخصص.العيونطب

الذيالعمىالعيونأطباءويعالجمت!يز.حقلإلىتطور

بإزالة(العينلعدسة)تعتيمالبيفاءالمياهينئمن

علىأيضاعمحلياتالعيوناطباءويجري.العدسة

انظر:.الحولتسمىحالةلتصحيحالعينعضلات

طب.،العيون

رائعةنتائجإعطاءويمكنها.والتجميلالتقويمجراحة

ويستطيعالجلد.وبترقيعوالشائباتالندباتباسسصال

التشوهاتمنيعانونالذينمساعدةالتجمي!!جراحو

.مرضأوحادثبسبب

كانتولوحتى،جديدةوآذانانوفابتحرتوقد

يشكل،ذلكإلىوبالإضافة.تمافاأتلفتا!لأصلية

والغضروفالحيالعظممنجديدةفكوكاالجراحون

التقولمجة.الجراحةانظر:.واللحم

معيتعاملالذيالتخصصالنساء.وطبالتوليدعلم

عشرالتاسعالقرنوفي.للأنثىالتناسليوالجهازالولادة

كلمن86نحوموتإلىللولادةالقيصريةالعمليةأدت

تطورتواليوم.العمليةهذهلهنأجريتممنسيدة001

التيوالأدوية،الدمنقلوطرق،الجراحيةالفنيةالوق

عددتقليلعلىذلككلساعدوقد،الاأضهابتقاوم

بينواحدةمنأقلإلىالولادةأثناءيتوف!تاللاقطالسيدات

.سيدة1.)...كل

يعالجالذيالتخصصوالصدر.القلبجراحة

)ألمالصدريةالذبحةالجراحونويعالج.القلبأمراض

رجلمنمأخوذةالأوردةمنقطعبامشبدالغالبا(القلب

وهذأ.القلبلثحرايينمنالمسدودةبالأجزاءالمريض

منيزيدالتاجيالشريانتحويلةيسمىالذيالإجراء،

القلوبالجراحونزرعوقد.للقلبالذاهبةالدمكمية
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انظر:.صناعيةقلوبازرعواوكذلك،بنجاحبنقلهاالادمية

القلب.

فيهاكثيرةاخرىحقولهناك.اخرىتخصصات

البولى،الجهازجراحةففي.الجراحةمنخاصةأنواع

البولية،والمثانةالكليتينعلىالعملياتالجراحيجري

الأذنأمرأضفيوالحنجرةالأذنطبيبويتخصص

علىالعملياتيجريالعظاموجراح،والحنجرةوالأنف

علىالعملياتيجريالأعصابوجراح،والمفاصلالعظام

الشوكى.والنخاعالدماغ

تاريخيةنبذة

آلاتوأول.الزمنقديممنذمعروفةالجراحةكانت

الهياكلوبعض.صوانحجرقطعةغالباكانتالجراح

نشرعلىدليلبهايظهرالحجريالعصرمنلأناسالعظمية

ربما،المريضجمجمةشقبالعمليةهذهوفي.الجمجمة

الصداعتسببأنهايظنونكانواأرواحلإخراجمحاولة

المكسورةالأرجلالبدائيةالقبائلثبتتوقد.أخرىوعلات

الكىامشعملكما،المبكرةالأزمنةفىوحتىبالجبائر

وسطتجرىكانتالتي،الختانوعملية،النزفلوقف

الأولى.العملياتمنتعد،معينةدينيةطقوس

واليونانيينبابللأهلمعروفابعفالعملياتكان

منذمهمةكانتالعسكريةوالجراحةالقدماء.والرومان

جراحينالأوائلالهندوسوكان.سنةآلافثلاثةأوألفين

كما،جراحيةآلة251الأقلعلىعرفواوقد.ماهرين

والاذانالأنوفباستبدالالتجميللجراحةفنيةطرقاطوروا

الجراحونكان،الوسطىالعصوروفى.قطعهايتمالتي

بعمليةالحلاقاختصوقد.العملياتيجرونوالحلاقون

قدرهمنتحطأنهايعتقدكانالجراحلأنذلك،الدمفصد

بساريةعرفتساريةتكونتهذاالدمفصدومنكثيرا.

يرمزحيث،والأبيضبالأحمرمخططةوهىالحلاق

للضمادة.والأبيضللدمالأحمر

كانوافقد.الجراحةفنعلىكبيرفضلللعربكان

كلمةوهي،الآسيالجرائحىكلمةالجرا!علىيطلقون

محيناابنالرئيسالشيخأفردوقد،الطبيبعلىأيضاتدل

نأكما،الجراحةلعلم،القانونكتابهفيكاملافصلا

م499هـ،384فيالمتوفىالمجوسيالعباسبنعليسلفه

لافيماالصناعةكاملكتابهفيبإسهابالجراحةتناول

منالعاشرالفصلتناولوقد،فصولوعشرةمائةعنيقل

الجراحةفنونإحدىوهي،السريريةالجراحةالمصنفهذا

الهجريالسالغالقرنوفيوقتئذ،العالميعرفهالمالتي

الجراحةصناعةفيالعمدةالمسمىالقفابنكتابظهر

ابرا!.أولياتالكتابهذاوتناول

الصغرىالدمويةالدورةاكتشفقدالنفيسابنوكان

،بقرونهارفيقبلبالجسمالدمويةالأوعيةمواقعوحدد

الجراحةفنتطورفيكثيراأسهمالذيالاكتشافوهو

نجحمنأولالزهراويالقاسمأبوكانكما.العربعند

منأولكانكماالهوأئية()القصبةالحنجرةفتحعمليةفى

الجراحة،فنونمنالكثيروطورالجراحيةالخيوطامشخدم

وكانقبل،منمعروفةتكنلمأدواتمنأوجدهبما

جراحيامرجعاالتصري!كتابكتابهمنالثلاثونالفصل

الغربيين.عندالجراحةعلمبال!ىأثرله

العربللجراحينالكبيرةالإسهاماتإغفاليمكنولا

نجيبالدكتورمنكلاكتشففقد،الحديثالعصرفي

شفيق،أحمدوالدكتورإبراهيمعليوالدكتورمحفوظ

فىتعرفجراحيةعمليات،الخواصعثمانوالدكتور

منهمكلباسمالطيةالمراجعفىوتخط،بأسمائهمالعالم

العربالجراحينمنالعديدالغربفىوبرز.تخصصهفى

ومن،الفنهذاتطورفىالكبيرالفضللهميذكرالذين

فراجذهنىوالدكتوريعقوبمجديالدكتورهؤلاء،أمثال

القلب.جراحاتفي

الماضي،فيالمشهورينالغربيينالجراحينبينمنوكان

سمىالذيعشر(السادسالقرن)باريهأمبروازالفرنسى

المغلىالزيتسكبأبطلوالذي،العسكريالطبأبو

جونوكان.ضارةممارسةباعتبارهالتعقيمهاالجروحعلى

مؤسساعشرالثامنالقرنمنالبريطانيالجرأحهنتر،

من،ماكدويلإفريمالأمريكيوالجرأح.التجريبيةللجرأحة

ورملإزالةناجحةعمليةأولام908عامأجرى،كنتاكى

وكروفورد،.البطنلجراحةالناجحةالبدايةاعتبرتبالمبيض

إليهيعزىالأمريكيةالمتحدةبالولاياتجورجيا،منلونج

أجرى.أم248عامالأثيرإثيلثانياستعملمنأولأنه

تحتمريضلعساقبترعمليةام846عاملستونروبرت

وثيودور.بلندن،الجامعيةالكليةمستشفىفيالأثيرتأثير

رائداكانفيينا،جامعةفييعملكانالذي،بلروث

وباستعمالعشر،التاسعالقرنأواخرفىالبطنلجراحة

شخصأولكان،للمطهراتالحديثةالفنيةالطرق

منالسفليوالجزءام873عامبالكاملالحنجرةيستأصل

هالستد،وليمالأمريكىالجراحأدخل.ام881عامالمعدة

كثيرا،العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسسعالقرنأواخرفي

،اليومتستعملالتىالفنيةوالطرق،الجراحيةالوسائلمن

الجراحة.فىالمعقمةالقفازاتاستعمالذلكويشمل

رئيسية،طرقبخمسالحديثةالجراحةتقدمتوقد

فيالفنيةالتحسينات2-المعقمةالجراحةتطور-أ:وهي

التخديرتطور-4المعرفةزيادة3-الجراحيةالآلات

.الالتهاباتوعلاجلمنعالكيميائيةالموأداستعمال5-
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الموسوعةفىملةذاتمقالات

جمترا

أحص!يصراصارح!!،ليتلسحلرنارد،كريستيان

هارشي،!صسر!حريفزوايلدر،بنفيلد

روتيودمماإحوحر،رتشاردتمتحارلزدرو،

واجممسركرو!ورد،أسحأليسمايكل،!ي،دي

حوزيروأحسيراكيستر،مححدلكرأ!،زيالرا

ئلة(عا)يوماممالقادوأ،ويالرهرا

يعقو!سحديسيمااس

صلةذاتأخرىمقالات

أ!تمصىااكسظارالححامةالتدياستئصال

ا!عدةرمسصاايهأطمواالأوعيةرلاطاحسينيةاالألتمعة

أسد!االألسحةارراعةالشر

الحمحمةشراطصاأخحديرا

لإسلاحرأ!ااسليرراصللمفااتسض!!

اضقويميةاالحراحة

وبخاصةبالأشجارأمحنايةاهيالأشجارجراحة

وإزالة،أضجاويفاوحشووالتقوية)التقليما(التشذيب

الامشعانةالكبجرةأ!ملياتاتستدعيوقدالفاسد.الخشب

أعمالومن.أجبالأساابهذهخبيروهوالأشجاربجراح

تصيبا!حوالجروال!صسورعلاجالأشجارجراحي

الحشراتمنأ!قاتحهاالكيمجائيةبالموادلرشهاالشجر،

رطبة.ظروفرسمادمنينا!مبهابماوتزويدها،والأمراض

بالأشجارللعنايةالحراح!!المجتمعاتمنكثيرويستخدم

الترفيه.ومناطقالمتنزهاتفي

الجروحداخلإلىالفوياتتنفذحينالأشجارتذوي

منمهمجزءويكمن.الخشبفيوتنتشر،القلففي

يجبكما،الشقوتتلكمثلتغطيةفيالأشجارجراحة

بمحلول()التقليمالتشذيبعنالناجمةالجروحتدهنأن

نأولابدأصثمجر.اطلاءأوأخطعيم،وشعمإالمصفىاللك

جذعمعأو،الفرجمعمستوياأضشذيباالخبيريجع!!

ينبتر.الأغصانازوائديقصأنأيضاولابد،الشجرة

قطعحالةوفي.الأملص!االقطععلىبسهولةالقلف

منمسافةبعدعلىالغصنقطعيتمالكبيرةالأغصان

الغصنيمنعالأمعلوبوهذاالزوائد.تزالثمأولآ،الجذع

أسسقوط.اعندأصشجرةاتمزلقمنالثقيل

وهذا.الفحواتسدبعملالفاسدالخشبنزعيعرف

تكنلمما،أخالبافيشسأنذيوغير،التكلفةعاليالعمل

وهذا.جماليةقيمةلهايكونأنأووجميلةكبيرةالشمجرة

يكونالذيالنسغخشبفيجذاناجحالجراحةمنالنوع

فيأكبرالفجواتتكونماوعادة.السطحمنقريبا

الشجرجراحويحاول.الشجرةيضعفمماالصميماخشب

لابحيثالتجويفوتشكيلالفاسد،الخشبكلنزع

القلفمنالمقطوعالجزءطلاءويتماالاسن.بالماءيحتفظ

الخارجيالقلفبينينمونسيجمنرقيقة)طبقةوالكمبيوم

كما،المصفىاللكبمحلول(الشجرةمركزفيوالخشب

أحياناالشجرةوتبدوأغار.اتشبهبمادةالتجويفباقييطهلى

لايقويالحشولكن،الفجواتحشيتإذامنظراأجم!

المسامير.أوبالأسلاكالشجرةتربطماوكثيرا.الشجرة

الثقيلةفروعهامشاعبعندالأشجارأنواعبعضوتنفلق

الشتاء.فيخاصة

نأهيالانشطارمنالنوعهدالمنعأصحيحةايقةأ!ااو

منويثبتفيهما،ينفذمعدنيبقضيبأصفرع!تا

قسممنينفذلأنه،أسشجرةاالقضيبيرهـحوالأ.طرشيه

المعدنيةوالأطواقالأسلاكأما.الحيأص!صمبيومامنصغير

.نموهأثناءوتخنقهأمممبيوماتحزفهيالفرعحولتلف!التي

التقليم.:أيضاانف!!

التقويمية.الجراحةانظر:.التجميليةالجراحة

بعنىالذيالطبنروعأحدالتعويضيةالجراحه

الصناعيالجزءيحل.للجسمالصناعيةالأعضاءابتوفير

نتيجةافتقدالذيالجسممنجزءمحلبديلايسمىأرزيا

الجزءويؤدي.الولادةمنذأضقصأو،مرصأر،لإصابة

م!-1،ألمحاسة.ا.أثلاثة.أ!أشاحدا"أعدل!ا
يمو-صعرمنصرهـ-!.

الإمكانبقدروجهأفضلعلىالمفقودالجزءبوظائف!

مظهريحسن3-الأنسجةلبقيةبنيويةمساندةيوفر2-

التيللبدائلمثالهوالصناعيةالأسنانوطقما.الشخص

.المذكورةالثلاثةالأغراضكلتؤدي

فكيةبدائلوالرأسللوجهق!إلامشبدالرتسمى

لأغراضيتماالبدائلهذهمنوكثير.وجهية

مشوهجزءلناءإعادةأو،مفقودةعين،كتبدي!التجميل

البديلمناخرنوعوهناك.الخارجيةالأذناأو،كالأنف!

النساءمنكتيرتستعملهالذيأ!شاعياكالثديالتجميلي

.السرطانلسببتديمنهنازيلاللائي

والجماليالوظيفيالبديلبدورالصناعيالوفويقوم

بالمفاصلتستبدلأنالممكنومن.مفقودةساقأولذراع

والركبةالفخذمفاصلخاصة-المعطوبةأوالمريضة

البلاستيك.أوالمعدنمنمصنوعةوظيفيةلدائ!-والمرافق

تحلفمثلا.الجسمداخلأجدائلاهذهبعف!وتغرس

وأالمسدودةالدمعروقمحلصناعيةوأوردةشرايين

لتحلصناعيةصماماتالقلبمرضىيتلقىوقد.الممزقة

الأجهزةبعضوتقوم.قلوبهمفيالمعطوبةالصماماتمحل
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أنهاإلا،الجسمفيمختلجزءبوظيفةالتعويضيةالصناعية

فىتغرسإلكترونيةآلةهناكمثلا.نفسهالجزءمحلتحللا

هناك.القلبدقاتبتنظيمتقومالناظمةتسمىالجسم

خارجتثبتلكنهاداخلىعضومحلتحلأخرىأجهزة

بعملتقومالتيالديالالةالأجهزةهذهبينمن.الجسم

الكليتين.

.الأسنانطب،الصناعيةالأعضاءأيضا:أنظر

فييتخصص،الطبفروعأحدالتقويميةالجراحة

وقد.الجسممنمعطوبةأجزاءتشكيلإعادةأوإصلا!

الدموأوعيةوالعظامالعضلاتإصلاخيتضمن

الجسمأنسجةالتقويميونالجرأحونويشكل.والأعصاب

لإعادة،الأنسجةيستبدلونأوويزيلونتنطمهاويعيدون

،كماالجسممنتالفةأومعطوبةأجزاءإلىالطيعيالأداء

الجسم.منالجذابةغيرالأجزاءمظهرتحسينيحاولونأنهم

الأنسجةترقيعتتضمن.التقويميةالجراحةطرق

وإزالتها،الأنسجةتركيبةتشكيلإعادةأووإصلاح

يقومالترقيعوفي.بهاصناعيةمواداستبدالأقلوبدرجة

اخرىمنطقةمنسليمةأنسجةباستبدالالتقويمىالجراح

نسيجاالجراحيرقعوقد.التالفةبالانسجةالجسمفى

مجموعةأو-العظمأووالعصبالجلدنسيجمثل-مستقلا

بتوصيلالجراحيقومالأحيانبعضوفي.الأنسجةمن

فإنذلكوبدون،الدمويةالدورةبنظاح!المنقولةالأنسجة

يؤديمما،الكافيةبالدرجةالانسجةخلاليدورلنالدم

معالجةفيالترقيعويستخدم.الأنسجةتلكموتإلى

،الناريالطلقوجروح،الخطيرةالحروقمثلحالات

المرورية.الحوادثعنالناتجةواللإصابات

أنسجةفقدعليهاشرتبالتيالأمراضأووالإصابات

تركيباتتشكيلإعادةأوبناءتتطلب.الجسممنجزءأو

منالملائمةالظروفتحتالجراحونيتمكنوقد.الأنسجة

الجزءمايكونوغالبا،الجسممنمنفصلجزءشبيتإعادة

طويلةلمدةالدمويةالدورةتصلهلمأوالتلفبالغالمنفصل

الخلقية،التشوهاتإصلاحويمكن.إصلاحهيصعبمما

الولادةوعيوب،المشقوقوالفكالمشقوقةالشفةمثل

بناء،بإعادة،التناسليةوالأعضاءوالأيديوالأذنبالوجه

الأنفهيئةإعادةيمكنوبالمثل.الأنسجةتشكيلوإعادة

تسمىبعمليةتقويميجراحبوساطةالجذابغيرأوالمشوه

الأ!ه.رأب

تجميلية،لأسبابتجرىالتيالتقويميةالجراحاتبعض

خزعتسمىالتىالوجهشدوع!لية.الأنسجةإزالةتستلزم

تجعدبإزالةأكثرشبابيامظهراالمريضتعطيالغضو!،

التقويميونالجراحونويستخدمالزائد.الجلدوإزالةالوجه

بعضمنالزائدةالدهونلإزالةالدهنشفطتسمىتقنية

الويقةهذهوفي.والكواحلوالأفخاذالوركمثلالأجزاء،

الخارجإلىالدهنشفطيتموبعدهاالجلدفيشقعمليتم

يعدلواأنالتقويميينللجراحينيمكنكما.أنبوببوساطة

العملياتمنالنوعوهذا.المرأةثديشكلأوحجمفي

لتكبيرهالثديرأبعملياتوفي.الثديرأبيسمى

وغالبا.ثديكلفىاصطاعيانسيجاالتقويميالجرا!يزرع

.السليكونمادةمنالمزروعالنسيجهذايكونما

الجلد.ترقيع:أيضاانظر

اعتلالاتيعالجالطبفروعمنفرعالعظام!جرا!حلأ

الأطباءويدعىبها.المتصلةوالانسجةوالعضلاتالعظام

وهم.العظامجراحوالعظامجراحةيمارسونالذين

الكسور،منهاالمجالهذافيكثيرةطبيةمشكلاتيعالجون

والعمودالأطرافوتشوهات،والأربطةالأوتاروإصابات

.الفقري

،الولادةمنذالعظميةالاعتلالاتبعضتوجدوقد

مشكلاتبسببالطفولةأثناءأخرىاعتلالاتتظهربينما

نتيجةالعمرمنمتأخرةفترةفيأوبالنمو،تتعلق

ماإصابةنتيجةأخرىاعتلالاتتحدثكما.للشيخوخة

وأ،السياراتحوادثفيالمصابونويشكل.مرضأو

منكبيراعدداوالاستجمامالتنزهأثناءأوالرياضيةالأنشطة

.العظاماختصاصيويعالجهمالذينالمرضى

الأدوية،العظميةالاعتلالاتلمعالجةالأطباءويصف

على،الاختصاصييقوموقد.الطبيعيوالعلاج،والجراحة

وبعد.تشوهأوكسرلتقويمجراحةباجراء،المثالسبيل

ويصفمقبضا،أوقالباالاختصاصييستخدمقدالجراحة

المعالجةهذهمثلالشفاء.علىيساعدكيالطبيعيالعلاج

تساعدك!بائيةنبضاتيطلقجهازأستخدامتشملقد

لماجراءالاختصاصييقومقدكما.الالتئامعلىالعظم

منأوالمعدنأوالبلاستيكمنمفصللاستبدالجرأحة

الذيوالمفصل.مصابأو،ملتهببمفصلأخرىمواد

.الوركمفصلهو،غيرهمنأكثرعادةيستبدل

الطب)التقنيات(بمالجراحةانظر:.القريةالجراحلأ

التقريسي.الحياةعلم)صورة(،

)الع!ج(،القلبانظر:.المفتوحالقلبجراحة

.الحرارةهبوط

قرونذيمماالجندبعدىيطدقأنيمكناسمالجراد

علىغالبايطلقجراداسمولكن.القصيرةالاستشعار

وهناك.القصيرةالاستشعارقرونذاتالمهاجرةالجنادب
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:سيقادقصيرالىاستمتمعاروقرلاكيررأسلهالحاد!مننوعالجرادة

طويلة.مسافاتالطرا!علىأحححتهتساعده.طويلة

النوعقارةبكلويوجد.الجنادبمنأنواعتسعةحوالي

المهاجر.الجرادمنبهاالخاص

رأسوله،ءسمالمهاجرالجرادأنواعمعظمطولويبلغ

لهأنكما،قصيرةاستشعاروقرون،كبيرةوعيونكبير،

أجنحةوأربعةالقفز،علىتساعدهطويلةخلفيةأرجلأ

العديدويستطع.الطيرانعدمحالةفيظهرهعلىيطويها

أرجلهحكطريةطعنصوتإصدارالجرادأنواعمن

اهتزازإلىيؤديمما،الأماميةبأجنحتهالمضلعةالخلفية

.الصوتذلكذبذباتهاعنفيصدر،الأجنحة

التيالظروفماهيةعلىكاملبشكلالتعرفيتمولم

الهجرةأنيعلمونالعلماءأنغير،الهجرةإلىبالجرادتدفع

بيضهاالإناثمنكبيرةأعدادتضعأنبعدإلاتحدثلا

بعض.قرببعضه

أوالغذاءفىنقصذلكفىالسببيكونوقد

وعندماالجراد.بهايوجدالتيالمنطقةفيفيضانحدوث

كجماعةوتعيشمعا،الصغارتبقى،البيضيفقصر

الصغيرالجرادمنأخرىبجماعاتتلتقيثم،واحدة

فيالمزارعونابتلىوقدىأثيوبيا.فىحقلفوقيغيرالجرادمنسرب

الرم!.قديم!مدبالحرادالعال!أنحاءجميع

منملايينعدةالسربيشملوقدسربا.بذلكمكونة

أنالنموالمكتملةالحشراتوتستطيعالمهاجر.الجراد

النباتيةالحياةعلىتأتيتحطوأينما،طويلةلمسافاتتطر

وتدمرها.

تتكاثرأنيمكنحيثالجراد،يتفرقالنهايةوفي

الظروفتصيرأنقبلأفرادامتفرقةوهىمنهعديدةأجيال

جديد.سربلتكوينمواتية

أزمنةمنذللمحاصيلالجرادتدميركوارثوعرفق

حشرةباعتبارهاالكريمالقرآنفىذكرهاوردوقد.بعيدة

تعالىالهيقول،الزروعوتدمرالمحاصيلعلىتقضىمضرة

وكفرهمعنادهممواقفمنموقففيفرعونالعن

بهالتسحرناآيةمنبهلأتنامهماوقالوا)اللهقدرةوإنكارهم

والجرادالطوفانعليهمفأرسلنات":بمؤمنلنلكنحنفما

قوماوكانوافاستكبروامفصلاتآياتوالدموالضفادعوالقمل

،المتأخرةالعصوروفي.132133،؟الأعرا!ص*!ومجرمين

أمريكافيالروكىجبالحرادأتلف،المثالسبيلعلى

واديفيالدولاراتملايينقيمتهاتبلغمحاصيلأجةالشما

.أم088إلىأم087عاممنالفترةخلالالمسيسيبى

الصحراءجرادهوالجرادأنواعأخطرأنفيهشكلاومما

أسرابهأحدحجمبافقد.القديمالعالمفييظهرالذي

تبلغمساحةغطىأنهيعشقدماالاحمرالبحرعند

2.كم)0025

عاميفيلأعدادهكبيرةفورةآخرظهرتوقد

أغارالتيالمناطقشمملتوقد.أم989وأم879

إفريقيا،وشمالووسطغربالجرادمنالنوعهذاعليها

وإلى،الأولمسطوالشرقوالبرتغالأسبانيا،إلىووص!

بباكستانمرورا)سابقا(،السوفييتيالاتحادجنوب

والهند.

بعضفىالضسخامةمنالمهاجرةالجرادأسرابوتبلغ

أنهاكما.الشمسأشسعةحجبإلىيؤديماالأحيان

السفروتجعل،والطائراتالقطاراتحركةتعوق

ملايينتتساقطوعندما.الخاطرةضروبمنبالعربات

بسببزلقةوالطرقالحديديةالسككتصير،ميتةالجراد

لمسافاتالجرادأسرابوتسافر.المسحوقةأجسادها

منأكم/039بعدعلىشوهدتأنهاحتىجدا،كبيرة

اليابسة.

الطرقمنالعديدإلىوالمزارعونالعلماءتوصلوقد

يدمرالخريفأواخرفيالأرضفحرث.الجرادلمكافحة

الخريف.فيبيضهاتضعالحشراتهذهأنإلاالبيض

المزارعينعلىيتحتم،البيضمنكبيرعدديفقسوعندما

لصرعة.بأقصىالفقسهذاتسميم

.النباتبمالجندبأيضا:انظر
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،العذبالماءفيتعيشالتيالقشرياتمناليحر!جراد

وعلىالبحيراتفيويعيشبالكركند.الصلةقريبوهو

إفريقياماعداالقاراتكلفييوجدكماالأنهار،طول

البحرجرادمنعددبأكبرأسترالياوتنفردوأنتاركتيكا.

الأنواعمنكثيرذلكفيبما،العذبالماءفييعي!قالذي

تنموالتىالأنواعأكبرالأستراليةالمياهفيوتعيش.الملونة

حتىوتزنسم،04إلىطولهايصلحتىمنهاالواحدة

ذوأوللصفرةمائلبنيلونهالبحرجرادومعظم.كجم6

سم.أ0طولهومتوسطأخضر،لون

)الهيكلصلبةقشرةالبحرجرادجسمتغطي

الأنسجةوقايةعلىالقشرةهذهوتعمل(.الخارجي

إلىالجسموينقسم.الأذىمنالحيوانلجسمالضعيفة

الجسممنالأمامىالجزءويتميز.وشرائحفصوص

شرائحمنسكون،البطنأو،الخلفيالجزءلكن،بالصلابة

والمساقان.متحركة

شكلعلىالأماميتان

كماشتينأومخلبين

تشبهانوهما.حادتين

الكركند،ساقي

الانقضاضفيويستخدمان

بها.والإمساكالفريسةعلى

الأربعةالسيقانأزواجأما

فيفتستخدم،الأخرى

العواماتوتوجد.المشي

تشبه)هياكلالرجلية

فيتستخدمالسيقان

ويتميز.البطنتحتالتكاثر(

البحرجرادطويلينبقرنينالبحرجراد

قصيرينواخرين

للاستشعار.

الصغيرةوالأسماك،بالقواقعالبحرجرادشغذى

نشاطويزداد.الصغيرةالحشراتأو،الضفادعوشراغيف

يخرجعندها،الصباحوبدايةالظلامحلولمعالحيوانهذا

أحدالبحرجرادفقدماوإذاالحجر.تحتمنأوجحرهمن

مكانه.ين!وجديذاطرفافإن،أطرافه

منكثيرفىالشهيةالأكلاتمنالبحرجرادويعتبر

فيمنهكبيرةأعدادتربى،المتحدةالولاياتوفي.البلدان

حفلاتالشعبأبناءيقيمالسويد،وفي.سمكيةمزارع

جرادفيهايتناولونالصيففصلفيمنازلهمخار!

البحر.

التراك!ور.انظر:الجرار.

وتقعستايريا.إقليمعاصمةالنمسا.مدنأكبرثانية!جرار

وتعد.نسمة2)50443سكانهاعدديبلغمور.نهرعلى

،والقبعات،الكيميائيةالموادينتجتجاريامركزاجراز

التصويريةوالأعمالوالجلود،والصلبةالحديديةوالمنتجات

تشارلزجامعةبها.والورقالحسابيةوالأدوات،المنقوشة

وبالمدينة.أم586سنةإلىتاريخهايرجعالتيفرانسيس

ومتحف.الميلاديعشرالخامسالقرنفىبنيتكاتدرائية

جرازالبافاريونالألماناستوطن.شولسبرنةوقلعةالجوانيوم

الوسطى.العصورخلال

ألماني،روائي(.-أم9)27جونتر،جراس

دوراأدى.مقالاتوكاتبوفنانمسرحيوكاتبوشاعر

أواخرمنذألمانيافىوالأدبيةالثقافيةالحياةفيرئيسيا

جماعةفيعضواكان.العشرينالقرنمنالخمسينيات

جوهراستعادةعلىساعدتكتابجمعيةوهي،47

.النازيالحكمفترةبعدالألمانيالادبوأصالة

بينتحمعالتيالمبتكرةبرواياتهعالمياجراسعرف

السردية.والمواقف،المضحكةوالمفارقة،والخيالالواقعية

الاجتماعيةالمعطياتعلىمركزةبصورةكتاباتهتتكرس

وتنتقد.الديمقراطيةالاششراكيةقيمعنوتدأفع،والسياسية

والفأرالقطأم(بم)959الصفيحالطبلةالمشهورةرواياته

النظامبالتحليلأم()639الكلبأعوامام(،)619

فيجراسينتقدكمااجتماعيا.مرضاباعتبارهالفاشي

خصوصا،شديدةبسخريةالألمانيالمجتمعالمتأخرةكشاباته

وتتضمنأم(.49ء-أ)939الثانيةالعالميةالحرببعد

يومياتمنام(،)969الموضعيانحدرالأعمالهذه

الألمانأوالأحياءأم(بم)779التخبطأم(،)729قوقعة

الظهوريعاودونالرومانجماهيرم(؟0891)يموتون

توحالتيرواياتهأكثروهيأم()869الفأرأم(؟69)6

حربطريقعننفسهالإنسانيحطمأناحتمالقضية

نووية.

بولندا(،فيغدانسك)حاليادانزجفيجراسولد

رواياته.مسرحهيالمنطقةوهذه

ألمانيةتجس!بوارجثلاثمنواحدةشييجرا!

تتجسسكانتثقيلا،تسليحاومسلحةومتجولةسريعة

بدايةفيالأطلسيالمحيطفيالبريطانيةالتجاريةالسفنعلى

معمعركةوبعد،أم939عاموفي.الثانيةالعالميةالحرب

مونتفيديوميناءفىحوصرت،صغيرةبريطانيةسفنثلاث

في-البريطانيينلمنعبإغراقهاهتلرفأمر.بأروجوايالمحايد

وأسلحتها.تصميمهاأسرارمعرفةمن-الظنأغلب

الألمافيللقائدنسبةشبىجرافالأدميرالتسمىوكانت
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الحربفيالفوكلاندجزرمعركةفيسفينتهمعغرقالذي

الأولى.العالمية

عليهاويطلق.التربةتحريكفيتستخدمآلةابالمحة

مربوطكبيرفولاذينصلمنتتكونالبلدوزر.اسمأحيانا

المصطبيستعملهذاأنكماالجرار.منالأماميالجزءمع

وأ،دبابةعلىإماالنصلتركيبويتم.وحدهللنصل،

وأيرفعأنأطسائقويمكن.مطاطيةبإطاراتمزودةجرارة

أدشاتالحرافاتوتعتبر.القوةفيبالتحكم،النصلينزل

المشارلغلإنشاءوحفرهاالأرضتسويةفيأسا!مية

،والطرق،الأرضيةالخزاناتذلكفيبما،الختلفةبأحجامها

والموانئ.،الحديديةوالسكك

شكلوهو.ناعمأسودالمدم!دهنيمعدنالجرالمحيت

ال!جمميائي.الكربونعنصرأش!صالمن

.المنتجاتمنكثيرفيالحرافيتالصناعيوديستخدم

مادةالإنتاح،أ!أصلصابابتقويتهيقومونالمثالسبيلوعلى

!صانماوقتوفيرصاصا.نسميهاالتيالرصاصأقلام

وأ!ش،الرصاصاسماخطأالجرافيتعلىيطلقونالناس

مشتقجرافيتوالا.الجرافيتمنكثافةأكثرارصاص

الجيولوجيأطلقوقد.يكتبمعناهايونانيةكلمةمن

.أم978مشةعليهالاسماهذافيرنرأبراهامالألماني

فيواسعنطاقعلىالطبيعيالجرافيتخاموينتشر

للجرافيتالمنتجةالرئيسيةوالدول.العالمجمئأنحاء

الجنوبيةوكورياالصين:هيالأهميةلترتيبوفقاالطبيعي

فحممنالجرافيتتصنيعويمكنوالنمسا.والمكسيك

الخترعطوروقد.كهربائيةأفرانفيبتسخينهالكوك

منالجرافيتصناعةع!ليةأشيسونإدواردالأمريكي

نقاءأكثرالصناعيوالجرافيت.ام698مشةالكوكفحم

أكثركذلكوهو.أطبيعياالجرافي!منكثافةوأكثر

تكلفة.

إلىبالإضافةمتعددةا!عتخداماتوللجرافيت

ومنللكهرباء،موصلفهو.الرصاصأقلامفيا!شخدامه

الأقطابتصنعالأممبابولهذه.يحترقأنالصعب

الذيالجرافيتمنالكهربالمجما(اللاتصال)نقاطالكهربائية

والجرافيت.أغلزيةاالأقطابتدمرظروفتحتيعم!

إلا،أخرىكيميائيةعناصربأيةيتحدولا،للحرارةموصل

منفكثيرهذا،وعلىجدا.عاليةحرارةدرجاتفي

الجرافيت.منتصنعأغلزات(أصهر)أوعيةالجفان

الخزاناتمنهتصنعولهذا،بسهولةيذوبلاوالجرافيت

قلبفييستخدمأنهكما،القويةالحموضبهاتحفظالتي

تهدئةعلىالجرافيتويعمل.النوويةالمفاعلاتبعض!

عملهاعلىللمحافظةالمفاعلاتفيالنيوتروناتسرعة

جيدةتشحيممادةتجعلهالجرافيتوانزلاقية.الدقيق

ذاتالأخرىوألالات،الأبوابوأقفال،الحائطلساعات

الرئيسيةالخامالمادةهوأيضاوالجرافيت.الصغيرةالأجزاء

ال!صطناعي.الماسفي

النقي،الكربونمنوالماسالجرافيتمنكليصنع

منكثافةأكثروالماس.وشفافللغايةصلبالماس3سو

علىوالماسالجرافيتويحتوي.الجرافيتمنيةمساوكمية

منظمةالكربونذراتأنذلك.مختلفبلوريبناء

يحتويفالجرافيت.المعدنينمنكلفيمختلفةبطريقة

وهي،مسطحةطبقاتفيمنتظمةالكربونذراتعلى

ناعمفالجرافيتولهذا.بعضفوقبعضهابسهولةتنزلق

تمنعالأبعاد،ثلاثينمطفيمنتظمةفذراتهالماسأما.وزلق

بعض.فوقبعضهاانزلاقمنالذرات

الرعاص.القلمبمالمعدن؟الكربون:أيضاانظر

رومانبلاءأعرقجراكوسعائلة.عائلةجراكوس،

جراكوسوجايستبريوسالأخواناشتهر.أصقديمةا

فيوألاقتصاديالسياسيالنظامإصلاحبمحاولتهما

خاصةبصورةذكرهماويرتبط،اشومانيةالجمهورية

أحياناالأخوانيعرف.الأراضيإصلاححولباقتراحاتهما

.الجراكوسانلاسم

.م(.أق33أ-)63جراكوسسمبرونيستبريوس

عنالمدافعوهو.م،ق133عامتريبيوناانتخابهتم

الرئيسية.أهدافهمنالأراضيإصلاحوكان.العامةحقوق

يتمكنحتىالأراضيملكيةلتحديدقانونلتنفيذوخطط

الفقراء.علىوتوزيعهاالأغنياءمننزعهامنالطريقةبهذه

بالخدمةالالتحاقالجددالملاكعلىتفرضالخطةوهذه

الرومانيالشيوخمجلعم!عارض.الجيشوتقويةالسمكرية

أراضيعلىاستولىأعضائهمنالكثيرلأن،الخطةهذه

لذلك.مصالحهمتهددوالخطة،شرعيةغيربطريقةالدولة

،القانونعلىللاعتراضآخرتريبيوناالشيوخمجلس!علط

أعضواذلكبفصلالعامةالجمعيةأقنعتبريوسأنإلا

فيالقانونأجيزثم.الفصلقانونيةعدمرغمالمعارض

عندماأخرىمرةالشيوخمجلستبريوسأزعج.الجمعية

أعداءهأنإلا،للقانونخلافاأخرىمرةنفسهترشيجعحاول

الانتخاية.حملتهأثناءقتلهمنتمكنوا

121-.مأق)3ءجراكوسسمبرونيسجايس

وكأخيه..مق221و231عاميتريبيونأعمل.م(ق

يملكونها.لاالذينللمزارعينالأراضيبتوفيراهتما،تبريوس

رومانيةمستعمراتإنشاءاقتراحطريقعنذلكوحاول

أياموفي.الذرةأسعارتخفيضطريقعنالفقراءومساعدة
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فأعيد،التريبيونانتخابإعادةالممكنمنكانجايس

الشيوخمجلسمعارضةمنبالرغمثانيةلفترةانتخابه

عامثالثةلفترةنفسهرشحعندماخسرأنهإلا.العنيفة

الشيوخمجلسحاولمنصبهعنتخليهوبعد..مأق21

رفضعندمانشأتاضواباتأثناءفيجايسقتل.اعتقاله

.الشيوخمجلسلقرارالانصياع

.المتريالنظامفي(المادةمن)كميةكتلةوحدةالجرام

سنتيمتركتلةتعادلكتلةعلىالواحدالجراميحتوي

الجرامويعستعمل.م54حرأرةدرجةفيالماءمنمكعب

من.،.353الواحدالجراميعادل.الأوزانلقياسعادة

.جرام35.28تعادلالأفواردوبواأووالأوقية،الأوقية

والموادالعقاقيرخاصةالخفيفةالموادلوزنالجرامويستعمل

جم.او...الكيلوويعادل.الطبية

الأوزان؟المتريالنظام،الكيلوجرام:أيضاان!

والمقاييس.

الغربيةفكتوريافىالجبالمنسلسلةابا!ن

وتمتد2،كمأ،350حواليتبلغمساحةتغطي.بأستراليا

رمليةحجارةمنوتتكون،والجنوبالشمالنحومعظمها

مياهفيهتتجمعحوضاالجرامبيانجبالوتشكل.وطينية

فيالرئيسيةالمدن.مالي-ويميرأمياهمخازنلتغذيةالأمطار

.وستاول،أرأراتهيالجرامبيان

شمالفيجرامبيانإقليميقع.إقليمصا!ن،

الزراعيةبالصناعاتمزدهرةمنطقةوهوأسكتلندا،شرقي

العشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال.الكبيرةوالسمكية

نفطلصناعةمركزا-المدنأكبرمنوهى-أبردينأصبحت

.الشمالبحر

أبردينفيبالزيارةيرةجلىأماكن

.الصوانحجرمنالمشيدةالقديمةالمبانيمنالعديدفيهاأبردين

الديالمكادوهو،كيرنجورمحبالفىشتويرياضىمركزبرامار

هايلاند،ألعا!أنشطةأحد،الهايلانديالملكيالتحمعفيهيقام

سبتمبر.كل

المال!سة.الريطانيةالأسرةتستخدمهاديالروادي!يقلعةباللورال

الصيف.فصلفيللجمهورساحاتهاوتفتح

إلىارتفاعهايصلالأسكتلنديةالهايلاندمنطقةليقريةأعلىتوم!ول

.الميلاديعشرالرابعالقرنإلىإنشائهتاريخيعودبالغونيجسر

علىتحتويصحمةرمليةصحرةوهيسوينو،صخرةفيهافوريز

يمة.قدىسلتيةمنحوتات

طيرر.ومحميةطبيعيةمحميةفيهان!يتالىمصبعلىقريةنيوبيرة

قدبمةقريهغطتهائلةرمليةانجرافاتعلىفورفيرمالوتحتوي

موجزةحقائق

ين.بردأ:ريالإدالمركزا

وفريرربورو.،هيدوبيمر،لجينوإ،ينبردأ:لملدناأكبر

.2كم7/8"":حةالمسا

نسمة.551394:السكان

البقرولحمالشعير:السمكوصيد:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

الأبيض.والسمكوالقمحوالأختابوالشوفان

الصودية.والأنسحةوالسفنالمصنعةوالأطعمةالورق:التصنيع

منيتكونوهو.م7591عامجرامبيانإقليمأنشئ

السابقةوكنكاردنشايروبانفشايرأبردينشايرمقاطعات

اسمهيأخذوهو.السابقةمورايمقاطعةمعظمإلىإضافة

جرامبيان.جبالمن

الحكمونظامالسكان

الشعبيةالإقليماحتفالاتبعضظهرت.المحليةالتقاليد

سبيلفعلى.المواسمتغييرإلىترمزالتيالبعيدالماضيفي

كلمنالأخيراليومفيبيرغهدفيالناراحتفاليقام:المثال

تلإلىموكبفىمحترققطرانبرميلفيهيجرمشة،

الكلافي.حرقالتقليدهذاويسمىمجاور،

الريفيةالمناطقفيكبيرةشعبيةالقدملكرة.الترويح

منكبيرعددالإقليمفييوجدسواء.حدعلىوالحضرية

الساحل.منبالقربيممعظمهاالجيدةالجولفملاعب

كيرنجورمفجبالأيضا،شعبيتهاالشتويةللألعابأنكما

التسهيلاتتوفر،الإقليممنالغربيالجنوبيالجزءفىالواقعة

.الأخرىالشتويةالرياضاتمنولأنواع،ل!تز!جاللازمة

صيفكلفيالإقليممنالمرتفعةالأماكنفيوتقام

مهاراتفىتنافسيةمبارياتتتضمنالتيهايلاند،دورة

هايلاند،انظر:.الرياضيةوالمبارزاتوالرقصالقربعزف

.ألعابدورة

وحداتخمسإلىالإقليميقحمئم.المحليةالحكومة

يضموالذي-وبوتشانبانف،سيتىأبردينهىإدارية

إنفريوريهنتلييضموالذيوجوردنوبيترهدبمفريزربورو

وديسايد؟وكنكاردنبمالإقليممنالوسطىوالأجزاء

وموراي.بمجرامبيانإقليمجنوبىيضموالذي

وتعقد.بهخاصةشرطةقوةجرامبيانإقليمفيتوجد

الجناياتمحاكمةعنالمسؤولةالعلياالمحكمةجلسات

أبردين.فيالمهمة

لاقتصادا

نحوعلىجرامبيانإقليميحتوي.والغاباتالزراعة

المحاصيللزراعةالمستخدمةالأسكتلنديةالأرأضيربع

.ل!عشابوا
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سياحيمعلمدونتارقلعة

الساحلعلىيقعجدا!

صالجمو!إلى

قليمبمتودهيفن

فىهيمنت،حرامميالى

الطريقعلىالقديم

المؤديلألبساحلى

والشوفانالشعيرهيالرئيسيةالإقليمومحاصيل

إنتاجبثلثجرامبيانإقليممزارعويسهم.والقمح

أهميةتزالولا،والشوفانالشعيرمنالكليأسكتلندأ

زراعةتتركز.مستمرةزيادةفطوالخضراواتالفواكة

مقاطعةمنالساحليالجزءفيوالخضراواتالفاكهة

.موراي

بإنتاجالاهتماممنأكبرأهميةالماشيةتربيةتحتل

فىالبقرياللحمثلثأنإذ.الإقليممزارعفيالمحاصيل

سلالةمنالأبقارفيهتربىالذيالإقليممنيأتيأسكتلندا

إنتاجنصفجرامبيانمزارعويربيكما.أنغشأبردين

معهدانيوجدأبردينمنوبالقربالخنازير.منأسكتلندا

هماالزراعيةللأبحاثالبريطانيالمستوىعلىرائدان

ومعهد،التربةعلمبدراسةيهتمالذيماكاوليمعهد

الحيوانية.بالتغذيةيهتمالذيرووت

وتقدر.غابيةصناعاتبعيدزمنمنذالإقليمفي

قامتوقدهكتار.00001.بفيهالغاباتمساحات

لاالتيالوعرةالأراضىفيعاباتبإنشاءالغاباتهيئة

للزراعة.تصلح

فيمنطقةأهمجرامبيانإقليميعد.السمكعيد

أما.الشاطئمنالقريبالسمكلصيدكلهاأسكتلندأ

البحارأعماقفيتبحرالتيالسمكصيدأساطيل

أبردين.فيفمركزها

الخدماتصناعاتأصبحت.النفطصناعة

عاممنذوبيترهدأبردينفىمهمةالنفطلصناعةاهسماندة

الإمداداتالموانئهذهمنالسفنتحمل.أم729

بحرفيالنفطعنتبحثالتيالحفرلمنصاتاللازمة

نفطلصناعةالأمعاسيةالقاعدةوهيوأبردين،الشمال

.الشمالبحر

سدسمنيقربماالتصنيعمراكزتستخدم.التصنيع

فقط.الإقليمعمال

فيالصناعيةالمنتجاتأهممنالأطعمةتصنيعويعد

السمكلتصنيعمعاملأبردينشيتوحدحيث،الإقليم

المحاذيةالمنطقةوتحتويالمقدد.الخنزيرلحملإنتاجوأخرى

القىالمعاملمنالعديدعلىوكيثوفوريزإلجينلمدن

العاليةالجودةذوالورقوينتج.المحليالشعيرتستخدم

وهنتليوإلجينأبردينفيتوجدكما.أبردينمنبالقرب

صناعةوماكدفبكيفيوتوجد.صوفمصانعوكيث

.القوارببناء

فيالسفنبناءأحواضمنتبقىماآخرأبردينتعتبر

الشرقى.الأسكتلنديالساحل

فيكانتالتيالصوانيةالحجارةاستخرأجصناعةأما

حالها؟تدهورفقد،الأهميةمنكبيرةدرجةعلىالسابق

الإسمنتمعيخلطانزالاماوترابهالصوانضرائحأنبيد

البناء.فىيستخدمبلاطلتكوين
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الخطوطتصل.الاتصالاتووسائلالمواصلات

الشمالفيوإنفرنيسأسكتلندابجنوبأبردينالحديدية

إنفريوريعبرإنفرنيسإلىالموصلالخطويمر.الغربى

منجيدةشبكةجرامبيانإقليمفىتوجد.وإلجينوهنتلي

السكانمنعاليةنسبةوتملكجيد.حافلاتونظامالطرق

خاصة.سيارات

جويةبخدماتأبردينمنبالقربدايسمطارويقوم

القارةفيالبلدانبعضوإلىبريطانياأنحاءمعظمإلى

بينتعملالتيالمروحيةالطائراتتقدمكما.الأوروبية

النفطلحاوياتجليلةخدمات،الشمالوبحردايسمطار

.الشمالبحرفي

تصدركما،يوميةمحليةصحيفةأبردينفىتوجد

إلجينمثلالأخرىالكبرىالمدنفىأسبوعيةصحف

البرامجمنالعديدجرامبيانتلفازمحطةتبث.وستتونهيفن

البثسلطةإمرةتحتتعملوهىمحليا.تنتجالتي

تسجيلاتغرفالبريطانيةالإذاعةولهيئة.المستقلة

نورثأما.أبردينفىوتلفازيةإذاعية)استوديوهات(

منأيضاإرسالهافتبث،مستقلةمحليةإذاعةوهىساوند،

بردين.أ

الحربمنذأهميةالسياحةازدادتلقد.السياحة

الجبالالمشهورةالسياحيةالمعالموتشمل.الثانيةالعالمية

دينهريمتلئ.الجميلالساحليوالخطالشتويةوالألعاب

فيوالتروتةالسالمونوجودويكثر.السالمونبسمك

مركزاأبردينتعدكما.وفندهورنسبىنهري

.للمؤتمرات

السطح

الشمالمنجرامبيانإقليميحد.والمساحةالموقع

ويحاذيه.الشمالبحرالشرقومن،البحريمورأيلسان

وتبلغهايلاند.إقليمالغربومنتيسايد،إقليمالجنوبمن

منأما،أكم51الغربإلىالشرقمنلهمسافةأقصى

أكم.50فيبلغللجنوبالشمال

أكبرعلىجرامبيانإقليميحتوي.السطحمظاهر

فيأم،000علىارتفاعهايزيدالتىالأراضيمنمساحة

الحافةإلىإضافة-الأراضيهذهوتتكونكلها.بريطانيا

كيرنجورم.جبالمن-للإقليمالغربيةالجنوبية

التي،مكدويبنهيكيرنجورمجبالقمموأعلى

أما.ام،592تبلغالتيبريرياخوقمةأم،9073تبلغ

إلىقمتهافتصلالإقليموسطفىالواقعةالجبليةالمنطقة

بقليل.م008منأعلىو

بعضهاولكن،منخفضةمناطقالساحليةالمناطقتعد

عندالهضابهذهمعظموتنتهي.أم02إلىيرتفع

بعضفيويوجد.جميلةبحريةبصخورللساحلوصولها

.وساحرةفسيحةرمليةشواطئالمناطق

فىالجبليةالمرتفعاتمنالإقليمأنهارتنبع.الأنهار

الأنهارأهم.الساحلنحووتجري،الغربيوالجنوبالغرب

الإقليمفيتوجدولا.وسبيودونودفرنديهي

.كبيرةبحيرات

سقوطفيوالشرقيةالشماليةالرياحتتسبب.المناخ

العاليةالغربيةالجبالسلسلةأنبيدالشتاء.فصلفىالثلوج

سقوطفيكون.الإقليمعنالرطبةالغربيةالرياحتحجب

ملم635بينيتراوحإذنسبيا،-قليلالذلكنتيجة-المطر

وتصل.الجبالفيملما25و.الساحليةالمناطقفي

الصيف،فيم91حواليإلىأبردينفيالحرارةدرجات

وتهبالشتاء.فيالصفر()تحتم-52نحوإلىوتهبط

منكثيرفىوالصيفالربيعفيالشمالبحرشاطئعلى

الريا!معتأتىهارتسمىباردةفائيةضبابةالأحيان

الشرقية.

تاريخيةنبذة

معسكراتبقاياالمنخفضةالساحليةالمناطقفيتوجد

جزءاالمظلمةالعصورفيالإقليمكانلقد.صغيرةرومانية

فيالحروبمنالكثيرجرامبيانإقليموشهدبكتلاند.من

لنيلأسكتلنداسعيأثناءعشرالميلاديالرابعالقرن

إنجلترا.منالاستقلال

عاماللوثريالدينيايلإصلا!حركةأسهمتولقد

القرنمنالأربعينياتفيالإنجليزيةالأهليةوالحربأم056

وقد،الإقليمفيالصراعتعاظمفىالميلاديعشرالسالغ

الفاشملةالجيمسيةالانتفاضاتالمحليةالأسرمعظمساندت

صلةلهمالذينالمشاهيرومن.ام745وأم571عام

إلجين،فيدرسالذيبل،جراهامألكسندر،بالإقليم

البريطاني.العمللحزبوزراءرئيسأولمكدونالدورامزي

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

جراهامألكمسدربل،اللوثريالدينيالإصلاح

جبال،كيرنجورمانتفاضتا،سشيوارتآل

لالمورال

افيقي،أمريكافيمنخففكبيرسهلتشاكويران

باراجواينويغرب2كم052!...منأكثريغكل

الأرجنتينلفممالفيتشاكوأراضيمعظمتقع.وبارانا

يقعبوليفيا.جنوبإلىكذلكوتمتدباراجوايوغرب

تسويةتمت.باراجوايفيتشاكوأراضينصفمنأكثر

حرببعدام389عاموبوليفياباراجوايبينالحدود

.أم359-3291تشاكو
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ذاتوغاباتكبيرةمستنقعاتتشاكوفيوتوجد

هيالرئيسيةوأنهارها.مشموشبةوسهولشوكيةأشجار

نهرفييصباناللذانبيرميجوونهرالبلكومايونهر

والقطنالأبقارتشاكومنتجاتوتشمل.باراجواي

فييصتعملبحمفالتنيكغنىصلب)خشبوالكبراش

(.والصبغةالدباغة

بوليفيا.بمباراجوايبمالأرجنتين:أيضاانظر

تجاريمركزوهينيكاراجوا،بحيرةفيميناء!جرائادا

نسمة..80158سكانهاعدديبلغنيكاراجوا.فيمهم

والجلودوالكحولوالكاكاووالبنالسكر،التجاريشحن

ويعيش.الهادئالمحيطساحلإلىمنهاوالنيلةوالقطن

وهيجرانادا،فىوأثريائهانيكاراجواارستقراطييمعظم

المغامرقام.أم452عامأنشئتنيكاراجوافيمديخةأقدم

عامالمدينةبحرقووكروليمالأمريكيالعسكري

المبانىمنالكثيرومازالسريعاأعيدبناءهاأنإلا،أمء68

قائ!ا.الجميلة

ممثل.(مأ!68-4091)ريكا،تجرا

السينمائيةوشمخصيتهبولمسامتهاشتهرأمريكيسينمائي

المسرحياتمنكثيرفيجرانتظهر.الرفيعةوثقافته

التوبرم(بم)3791القاسيةالحقيقةمنهاالفكاهية

العطلةام(،)389الطفلتربيةأم(،)379

الجمعةحبيبتهأم(بم49)0فيلادلفياقصةام(،)389

الساذجالأبام(،)959التنورةعمليةأم(،)049

:المثيرةالأفلامتمثيلفىكذلكاشتركأم(.)649

أم(،9)ءهالسارقعلىالقبضأم(،)469المشهور

إخراجمنوكلهاأم(.)959الغربىوالشمالالشمال

.هتمشكوكألفرد

الحقيقياسحهوكانبإنجلترا،بريستولفيجرانتولد

عامالمتحدةالولاياتإلىرحل.ليتشأرشيبولدألكسندر

الفكاهية.الموسيقيةالمسرحياتفيمغنئاواشتغلام029

أكثرفيواشتركام329عاممرةلأولالسينمافىظهر

إليهأساءتهىفيلمفيالأكبرنجاحهحققفيلما.07من

علىجرانتحصل.وستمايمعمثلهالذيأم()339

العملعنوتقاعدأم،429عامالمتحدةالولاياتجنسية

.م6691عامبالسينما

أم(.ء88-)1822إسيوليسيس،جرانت

9186عاميبينالفترةفىالمتحدةللولاياترئيساكان

فيالمنتصرةالاتحاديةالجيوشجرانتقاد.أم877و

نجاحهوأدى،أم865عامالأمريكيةالأهليةالحربنهاية

الأهليةاالحربفيالمنتصرةالاتحاديةالجيوشقائدجرانتيولي!س

للولاياترئيسابعدفيماصاراليسار(.)إلىيحلس،الأمريكية

.المتحدة

بوساطةالجمهوريةلرئاسةمرشحااختيارهإلىكقائد

جرانتانتخابتم.أم868عامالجمهوريالحزب

علىأم(873-861)9ولىالاإدارتهوعملترئيسا

إقناعفيساعدتكما.والجنوبالشمالبينالتقريب

الساب!ن،التامرقادةمنكثيرعنبالعفوالكونجرس

المتمركزةالفيدرأليةالقواتاستعمالمنالحدوحاولت

السودحقوقعلىالمحافظةجرانتحاول.الجنوبفى

الهنودمنهايعانىالتيالمظالموربغ،الجنوبيين

مأ872عامرئيساجرانتانتخابواعيد.الأمريكيون

.أم877و1873عاميبينماللفترة

مستوياتجميعشملحتىالسياسيالفساداستشرى

الأمانة،منيبدونفسهجرأنتأنإلا،عهدهفيالحكومة

مشاركتهبإمكانيةالمؤرخينمنالقليلسوىلايعتقدبحيث

الفساد.فيالشخصية

مشسناقى،منبالقرببلزانحقبوينتشيجرانتولد

الأكاديميةفيوظيفةعلىحصلأم983عامفىأوهايو.

أثناءوفي.نيويورك-بوينتوستفىالأمريكيةالعسكرية

خطاالمحليالكونجرسعضوارتكب،التعيينأوراقتعبئة

هو،الأولجرانتاسمأناعتقدإذ،جرانتاسمفي

أمهعائلةاسموهوسيمبسونالأوسطاواسمهيوليسيس

يقمولم.جرانتإسيوليسيسباسمالتعيماتأمروأصدر

أبدا.الخطأهذابتصحيحجرانت

فقد،إدارتهولاشيأثناءالفضائحعددتكاثرمنبالرغم

ترشيحهفييرغبون،الجمهوريالحزبقادةمنكثيركان

الخاصةلحياتهليتفرغوتقاعدرفضأنهإلا،ثالثةرئاسةلفترة



925ناشونالالجراند

،الحربأثناءتجاربهعنللمجلاتمقالاتكتابةفيوشرع

مذكراته.بكتابةقامكما

الأسماكصيدمناطقأغنىمنواحدةلخىبالجراط

نحومساحتهاتبلغمنطقةوتغطي.العالمفي

الشرقيالجنوبيالساحلمواجهةفي2كم000.036

منأكثرصيدوسم.الكنديةنيوفاوندلاندلولاية

المنطقة.هذهفيسنوياالأسماكمنمتريطن072!...

القد،سمكمنأساساصيدهايتمالتيالأسماكوتتكون

والهلبوتوالحدوقالمفلطحةالاسماكأيضاتشمللكنها

كونهامناسمهابانكسالجراندأخذتوالحمراء.والرنجة

بانكس.تسمىالماءتحتهضابمنجزءا

المنطقةلأنبانكص!الجراندفيالأسماكملايينتوجد

الغذاءهذاويتكون.الأسماكلغذاءالممتازةبالمصادرغنية

المائية.العوالقتسمىصغيرةمائيةكائناتكتلمن

المياهتياراتتحملهاغذائيةموادعلىالمائيةالعوالقوتعيمى

وتستمر.المحيطأعماقمنبانكسالجراندفيبقوةالدائرة

الخريف.حتىالربيعمنالأسماكصيدموسمذروة

مخاطرإلىبانكصالجراندمنطقةفيالسفنوتتعرض

الكثيف.والضبابوالعواصفالجليد

مصادرجذبتالميلاديعشرالسادسالقرنبدايةفي

صائديمنكبيرةأعدادابانكسالجراندفيالأسماكصيد

القرنوبنهاية.منهمالفرنسيينخاصةالأوروبيينالأسماك

الإنجليزالأسماكصائدوأنشأالميلاديعشرالسادس

بجزيرةالانيعرففيمادائمةأسماكصيدمحطات

الأسماكصيدأساطيلصارتالسنينوبمرورنيوفاوندلاند.

وأسبانياوالبرتغالفرنساذلكفىبماأقطارعدةمنتأتى

وكندا.المتحدةوالولايات)سابقا(السوفييتيوالاتحاد

احتياطيانخفضفقدالشديدةللمنافعسةنتيجة

مناعتبارأكبيرحدإلىبانكسالجراندفيالأسماك

فرضتأم779عاموفي.العشرينالقرنمنالستينيات

حدودفيالواقعةالمناطقجميعلتشملسلطهاكندا

السفنجميععلىويجب.الساحليخطهامنكم037

صيدلممارسةكندامنترخيصعلىالحصولالان

الجراندمعظمتشملالتيالمنطقةتللثفيالأسماك

أكثراصطيادمنالسفنأيضاكنداحكومةوتمنع.بانكس

بانكس.الجراندمنطقةفيالختلفةالأسماكأنواعمن

سبعينياتفياجريتالتيالجيولوجيةالأبحاثدلت

الجراندتحتطبيعيوغازنفطوجودعلىالعشرينالقرن

تسعينياتمنتصففيالنفطإنتاجيبدأأنوتقرر.بانكس

بالجراندبهبرنياتعرفالتيالمنطقةفيالعشرينالقرن

فيالأسماكصيدصناعةفيالعاملونوظل.بانكس

تعريضبدوننفطآبارإدارةإمكانيةحولقلقينالأطلسى

للخطر.الأسماكصيدمناطق

لسدأكبر!ديندجصاور.سد،ووليظصا

الولاياتفيالمائيةللطاقةمنفردمصدروأعظمخرساني

كما04حواليكولومبيانهرعلىالسديقوم.المتحدة

رأسمنبالقربويقع.واشنطن-سبوكينغربشمالى

الانحدارشديدةحفرةوهو(كولي)جراندالكبيرالوادي

كولومبيا.نهرفيهايصبكان

منأقلبناؤهواستغرق.ام429عامالسدبناءتم

إضافيةإنشائيةأعمالتمتالحينذلكومنذ.سنواتثماني

فيأم52وعرضه،أم!295السدطولويبلغ.له

.م861وارتفاعه،القاعدة

علىتشتمل،الطاقةلتوليدأجهزةثلاثةبالسدويوجد

فرانكلينبحيرةتقعأصغر.مولدات3ورئيسيامولدا42

كم،432طولهاويبلغالسد،خلفروزفلت.دي

ستعلىفوقهاالموجودةالضختسهيلاتوتشتمل

قابلجهازالضخومولدضخ.مولداتوستةمضخات

.المياهضخيستطعكماالكهرباء،توليديستيمللتعديل

0.494.6".تبلغالكهرباءلتوليدالإجماليةالسدطاقة

ارتفاعإلىالبحيرةمنالمياهالمضخاتترفع.واطكيلو

ومنالكبير.الوادييمثيخزانفيتصبقناةإلىم85

الكبير.الواديفيالرينظامإلىالمياهتدخلالخزانهذا

منواحدةسيإلبىميتروبوليتانجرالد

نشاطها.فيتنوعاوأكثرهاالبريطانيةالشركاتأكبر

التصنيعحقلفيرائدةوتعتبرومطاعمها.بفنادقهاوتشتهر

والأطعمة.الألبانوتسويقالعامةالمراكزوإدارةالغذائى

.المتحدةالولاياتفيواسعةمصالحوللشركة

فيللخيلحواجزشاقأشهرظشوظلالجراق

منبالقربإينتريسباقميدانفىسنويايقام.العالم

أعوامستةالخيولعمريكونأنويجبسانجلترا.ليفربول

منالمكونالمرهقالسباقهذافيتشاركحتىالأقلعلى

كم./27

41تكرارويجب،قفزة61علىالشوطيشتمل

ساثابتةشوكيةحواجزفوقالقفزاتأغلبوتكونمنها.

مائيةحواجزعلىيحتويك!االمتر،ونصفمتراارتفاعها

فيالخيلمنقليلعددينجحالأحيانمعظموفي.كذلك

فيناشمونالجراندسباقأولإجراءوتم.السباقإكمال

بذلكيعرفيكنلمأنهمنبالرغمام،983فبراير21

الالممم.



ليرها،كرربا-نفبلجرا026

سباقنالثونالالجراند

بريطاني،للجيولحوأجز

بيتشرزيعدمشهور.

مناليميهن()إلىبروك

عرف.حوأحزهأتمهر

الكابقباسمالحاحزهذا

هناكسقطالذيبيتشرر

عاممسباقأولأثاء

ارتفاعيبلغ.ام983

مترابروكبيتشرزحاجز

حفرةوبهالمتر،ونصف

المزرل.جانبفى

.(م6491-7781)رليها،ركربا+نفيلجرا

اشتهر.بريطانيومحرجومنتجوممثلمسرحياتكاتب

تقاعدهبعدكتبهاالتيشكسبيرلمقدماتكمؤلفأساسا

المقدماتتلكتت!يز.ام189عامالمسرحفيالعملعن

لهاوكاد،العمليالمسرحىوالحسالدقيقةالعلميةبالروح

وبخاصةشكسبير،لمسرحياتالحديثالإنتاجفيأثرها

فيالداخلىالأداءوالشخصياتبتحليليتعلقفيما

الرئيسية.والمأساةالملهاةمسرحيات

الواقعيةروادمنمنتجاباركرجرانفيليعدماكثيرا

وتبنيهالطبيعيالتمثيلعلىلإصرارهنتيجة،الأوائل

سنوأتأثناءفى.الواقعيينمنمهمينمسرحيينلمؤلفين

،لندنفيالملكىالبلاطمسرحفيمشاركامنتجاعمله

أخرجأم،709و4091عاميبينماالفترةفي

وصرهارت،جالزورثيجونتأليفمنمسرحيات

يتضحشو.برناردوجورج،إبسنوهنريك،هوبتمان

بنفسه،ألفهاالتيمسرحياتهفىعليهإبسنتأثير

المهملاتأم(،09)5فويسيميراثوبخاصة

جرانفيلولدام(.19)0المدراسبيتأم(،)709

.لندنجم!باركر

نآمارياالأصلفيزرعتهاتفاحةاسمسمدتجرالي

-سري-بيسمارشفيولدتأم(.087-؟)سميث

عامزوجهامعبأسترالياسيدنىإلىهاجرتثمإنجلترأ.

فيالخضراواتلبيعومزرعةبستائاأنشآحيث،ام838

فىاكتشفاام868عاموفي.سيدنىضاحيةفيإيستوود

فقامت،بالطهيخاصةجيدةميزاتلهاشجيرةبستانهما

تفاحهاوتسويقالشجيرةتلكبزراعةوعائلتهاسميث

.ألان)سميث(أسمهايحملالذي

منكبيراجزءايكونوخشنصلبصحرابافيت

وسليكاتالمرو-معادنثلاثةمنأساساويتشكلقارةكل

المعادنهذهوتجعلوالبلاجيوكلاز.القلويالألومنيوم

الجرانيتويحتويفاتخا.رمادياأوقرمزياأوأبيضالجرانيت

وأالداكنةالبنيةالمعادنمنقليلةكمياتعلىأيضا

الهورنبلندميكامثلالسوداءأوالداكنةالخضراء

بالضخامةالجرانيتفيالمعادنحبيباتوتتميز.والبيوتيت

منكثيرعرضويبلغ.بعسهولةبينهاالتفريقيمكنبحيث

سم..،هالذرات

لعبةفيكالقطعمتشابكةالجرانيتفيالمعادنتوجد

صلبةصخرةالجرانيتيعتبرلذلكونتيجة.الخرمةالقطع

الجرانيتومعظم.المبانيإنشاءفىومفيدةالتحملقوية

يصيرحتىصقلهويمكن،لقرونالتعريةعواملتحمليمكنه

القبوروشمواهد،الأعمدةلبناءصالحايجعلهمماأملس

طويلا.تعمرأنلهايرادالتيوالاثار

.ناريصحرأنهعلىالجرانيتالجيولوجيونيصنف

الجرانيتمعظمأنإلىخلصوأوقد.الناريةالصخورانظر:

المذابة(الصخرية)المادةالصهارةتبلوربوساطةتكون

الكيميائيالجرانيتتكوينلهاوالصهارةالبطيء.بالتبريد

بينتتراوحمسافةعلىالصخورانصهارمنونتجت،نفسه

بينتتراوعحرارةدرجةفي،اليابسةتحتكم04و25

منوزناأخفلأنهاالصهارةوترتفع.م!..و065

ارتفعت.كلماالصهارةوتبردبها.المحيطةالصلبةالصخور



261جراهامستاون

خشنةبلوراتلتكوينكافشمديدببطءمعظمهاويبرد

.الأرضسطحتحتتتصحلب

البراكين،منالأحيانبعضفيالصهارةوشسرب

الناتجةالصخرةوتعرف،كبيرةبلوراتلتكونبسرعةوتبرد

تكوينولها،الحممىالجرانيتأوبالريوليتذلكعن

ناعمة.ذراتهاأنإلانفسهالكيميائيالجرانيت

الصخورأنواعمنكثيراأنعلىالتجربةدلتوقد

علىالصخوروتنصهرتنصهر.عندماالجرانيتتنتج

أولآ.تنصهرالجرانيتتكونالتيالمعادنأنإلا،مراحل

سهولةبكثرةالجرانيتوجودأسبابمنيكونوقد

الصخرية.مادتهلانصهار

المدفونالجرانيتمنكبيرحدإلىالقاراتتتكون

الرسوبي.الصخرانظر:.الرلمموبيةالصخورتحت

المدفونةالصخورترتفععندماالجرانيتمعظمويظهر

الجبالتكوينلحركاتنتيجةالأرضلممطحإلىبعمق

الجبالقممتنكشفوعندما.الارضيةالقشرةعلى

التىالجرانيتصخورتظهرالتعريةلعواملنتيجة

تحتها.

المرو.التحجير،أيضا:انظر

أمريكي.منصر.(-م191)8بيلي،مهاجرا

ونشاطاتهوإنجلتراالمتحدةالولاياتفيالأولىأعمالهأدت

فىواسعةتنصيريةبحملةوزملاؤههوقيامهإلى،التنصيرية

الحملةتلكفينجاحهوشجعه.ام949عامأنجلوسلوس

واسمعنطاقعلىالتنصيرفيبمفردهالانخراطعلى

.المتحدةبالولايات

تنصيريةحملاتقاد

وإنجلتراالمتحدةالولاياتفي

والاتحادوأسكتلندا

الأوسطوالشرقالسوفييتي

وإفريقيا.الأقصىوالشرق

إذاعئا:برنامخابدأ

،ام059عامالقرارساعة

وقامالتلفازفيظهركما

جراهامبيليعنأفلامعدةبإعداد

السلاموكتب.النصرانية

إجابتيأم(،)559السعادةسرام(؟59)4اللهمع

وأصدرام(.)779جديد؟منتولدكيفأم(؟069)

.أم779عامالذاتيةمميرته

-شارلوتمنبالقربجراهامفرانكلينوليمولد

تم.إيلينويفيوشونكليةفيوتخرج-الشماليةكارولينا

.ام049عامقسئاترسيمه

لمعا.(م9681-5081).ستوما،مهاجرا

انظر:.الغرويةالموادكيمياءواضعيعدبريطانيكيمياء

وانتشاربامتصاصتتعلقبحوثهوأشهر.المادة،الغروانية

أخذ.الغرويةالموادومميزات)الأسموزية(والتناضحالغازات

الخاصجراهامقانوناسم

قام.اسمهمنالغازبانتشار

مهمةبأبحاثأيضاجراهام

الأحماضطبيعةحول

ولدالفوسفور.عنالناتجة

جلاسجوفيجراهام

فيأستاذاوصاربأسكتلندا،

لندنكليةفيالكيمياء

جراهامتوماس.الجامعية

.توماس،هامجرا:نظرا.لونقا،مهاجرا

.(م9591-9781)كلود،يتهوا+مهاجرا

براعةشهادةمنحمنوأول،الطرانروادمنبريطانىطيار

البريطانية.الطيرانلمدرسةمديراعمل.الطيرانفيبريطانية

لهذهوكان.الطائراتلصنعشركةأنشأام019عاموفى

تأسيسفيالفضلالشركة

"ا-س-هندونفيلندنمطار

منأولوهو.ميدلسيكس

محركذأتسيارةامتلك

ألفبريطانيا.فينفطي

7-مجالاتمختلففيكتبا

.الطيران

ثلأس-بيرسلدونفيولد

هوايت-جراهامكلودوتلقى-إنجلترا-هامبشاير

بدفورد.مدرسةفيتعليمه

فيالشرقيةالكابمقاطعةفىمدينةمسثاونصاط

وعدد،نسمة021.25سكانهاعدديبلغإفريقيا.جنوب

بعدعلىوتقع.007/06الحضريةالمنطقةسكان

منكثربهايوجد،إليزابيثبورتشرقش!مالكما03

هذهوتعتبر.رودسجامعةإلىبالإضافة؟الرائدةالمدارس

مهفا.تجاريامركزاكذلكالمديخة

رئاسةبمثابةام281عامجراهامستاونمدينةأنشئت

الكولونيليقودهاكانالتىالبريطانيةالمسلحةللقوات

لغاراتالقلعةتعرضتام981عامفى.جراهامجون

منمنعهمالمدافعينمنقليلعددواستطاعالكوهسا،

عامالبريطانيونالمستوطنونووصلعليها.الاستيلاء
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فيوانشئ.المنطقةفيمزارعلهمومنحت،أم082

.أم861عامبلديمجلسالمدينة

روادأبرزأحدام(.888-0811)اسا،جراي

فيتخصص.المتحدةالولاياتفىالنباتيةالحياةفيعصره

توضيحمجالفيشهرةوحاز،النباتاتووصفتصنيف

ساعدوقد.السابقةالجيولوجيةالحقبخلالالنباتحياة

م1848عاممرةأولنشرالذيالنباتعلمدوريةكتابه

الشمالفيالنباتاتزراعةحولالمعلوماتزيادةفي

.النباتعلمشيوعوحولالمتحدةالولاياتمنالشرقى

ما،لمكادأصلهيرجعنباتىنوعكلأنيعتقدكان

انتشارعلىساعدت،الرياحمثل،الطبيعيةالوسائلوأن

وجد،زعمهزحعسب.الأصلىمركزهامنلقاحهحبوب

علىتؤكددلائل،الخاصةدراساتهخلالمن،جراي

عنبحرارةدافعوقد،داروينتشارلزعندالتطورمبادئ

.روبرتتشارلز،داروين:نظرا.داروينأفكار

مهتماوأصبح.بنيويوركسوكوافيجرايولد

وقضى.الطبفيهيدرسكانالذيالوقتشيبالزراعة

حصل.النباتاتعنبحثاالبلادأرجاءيجوبفراكهوقت

عاملنيويوركالطبيةفيرفيلدكليةمنتحرجهشهادةعلى

العلومبتدريسقامأبذا.الطبيمارسلمولكنه.أم831

أطكتبةأميناأصبحأم،836عاموفي،بنيويوركيوتيكافى

عين،عامينوبعد.بنيويوركالطبيعيللتاريخالليسيوم

عينآخرينعامينوبعد.هناكالطبيعيللتاريخأستاذا

عاموفي.ميتشيجانبجامعةالطبيعيللتاريخأستاذا

هارفارد،بجامعةالطبيعيللتاريخأستاذاأصبح،أم842

ومتحفه،مكتبتهكانتوقد.وفاتهحتىهناكومكث

الجافة،للنباتاتهارفاردجامعةمتحفنواة،الجافةللنباتات

أهمية.وأكثرهاالعالمفيكبرهاأمنوواحدا

مخترع.(م1091-5381)ليشاإ،يجرا

الهاتف.اختراعفيلاحراهامألكسندرنازع،أمريكي

)م!صبالمتحدةا!لاياتااختراعاتمكتبإلىطلباكتب

اختراعبتسجيلحاليا(التجاريةوالعلامةالاختراعات

الطلبمنفقطساعتينبعدطلبهقدملكنه.باسمهجديد

أيدتوقد.عمليهاتفجهازلتسجيلبلبهتقدمالذي

،واتصالاتبرقشركةوهي،يونيونويسترنشركة

أكثرمنجراياختراعواعتبر.جرايأقامهادعوى

القانونية.القضاياأعنفمنقضيةفيوذلك،قي!ةالأعمال

رففست.الدعوىولكن

اكتشفها،أخرىاحتراعاتمنثروةجرايحققوقد

بسرعة.الرسائللنقلالهارمونيالتلغرافمثل

تنطمفيوسساعدبأوهايوبارنسفيل،فيجرايولد

شيكاغو.فيالغربيةالكهرباءشركة

عرشا.(م1771-6171)سماك،يصا

كتبتمرثيةديوانفىضمنهاالتيأشعارهتعد.إنجليزي

شهرةالقصائدأكثرمنام(،751)ريفيةكنيسةباحةفي

هوالأشعار،لهذهالأساسيوالمحور.الإنجليزيةاللغةفى

نأدونويموتونيعيشونالذينالعاديينالرجالمصير

المذكورةالقصيدةوتتضمنأحد.يذكرهمأويلحظهم

للقبر.إلالأتقودالشهرةطرقالمشهور:البيت

أخدنفيجرايولد

إيتونكليةم!ب!صلوالتحهت

وقضى،كمبردجوجامعة

فيباحثاحياتهأكثر

فرنساإلىارتحل.كمبردج

-9173الفترةفىوإيطاليا

بعدةقامثماام،741

أسكتلنداعبررحلات

الإنجليزية.البحيراتومنطقة

برايتوماسهذهحولكتاباتهبينتوقد

لجمالتقديرهالرحلات

أطيعة.ا

لكليةرؤية-بعدعنأغنيةالمنشورةقصائدهأودى

الأولىالطويلةقصائدهبينومنأم(.)747إيتون

الصديقموتفىومقطوعةالأسىترنيمةقصيدة

لعشوكفيأمهمنزلفيجميعهاكتبتوست،ريتشارد

مراثيهفيظهرتالتيالكنيسةكان!وقدبوجيز.

التياللغةوتشيربوجيز.!متوكفيتقعالمشهورة

معالمتطابقالفنيبالخطابولعهإلىجراياستخدمها

نحوجديدااتجاهايعرضولكنه،زمنهفىالشعرمنكثير

الشعوريظهر.المتوازنغيرمزاجهخلالمنالرومانسية

وتقدمام()7ء7البطوليالشعرقصيدتهفيانرومانسي

بأسلوبكتبتاكلتيهماأنوالواقعأم(،)757الشعر

بندار.الإغريقيالشاعر

أمريكيبحار(.م6081-751)5روبرت،جراي

الأمريكي.العلمتحتالعالمحوليبحرشخصاوليعتبر

متجها1787،م،عامماساشمومميتس،بوسطنمنأبحر

عنوعاد.هورنكيبطريقعنطلسيالأشمالنحو

.ام097عامالصمالحالرحاءرأسطريقوعنالصينطريق

نحوأبحركما،نفسهالطريقفىأخرىمرةأبحرثم

بالمسمالنهروسمىام297عامكولومبيانهرمصسب
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أمريكالادعاءأساساللنهرجرأيوصولوكان.سفينته

.أوريجونبحدودالخاص

ايلاند.رودتيفرتونفيجرايولد

تمثلجرايجبالسلسلة.!جبالسلسلة!جراي،

غربيوشسمالكوينزلاندغربيجنوبفيالجبالمنخطا

جوانجبالسلسلةمنوتمتدأستراليا.فيويلزنيوساوث

بينالمياهلتقسيمكخطوتعملبارير،جبالسلسلةإلى

والأنهارودأرلنجموراينهريفىتصبالتيالنهيرأت

أير.بحيرةفيتصبالتى

فيالحكةويسببالجلديصيبوبائيمرضالجرب

فيويظهر.أسف!!إلىالعنقمنالإنسانجسمأجزاءجميع

المرافق،وفي،الذراعوتحتاليد،أصالغبينالجلد

نأويمكنالظهر.وأسفلوالقضيبوالصدر،،والأكواع

جميعفىالجربوينتشربالجربالرضيعالطفليصاب

الرأسىإلىبالإضافةجسمهأجزاء

تشبهالتيالحكةقملةالجربمرضويسبب

أنثىوتحفر.المجردةبالعينرؤيتهايمكنالتي،العنكبوت

البيضويأخذ،البيضلتضعس!إلجلدتحتالحكةقملة

الحكةقملةدورةوتكتمل.ليفقسأيامخمسةإلىثلاثةبين

تتزاوجثميوما،عشروأربعةخمسةبينتتراوحفترةبعد

الجلدسطحتحتالأنثىتحفرذلكوبعدسط!الجلد،فوق

البيض.لتضع

طريقعناخرإلىشخصمنالجربعدوىوتنتقل

بالمستحضراتالمرضهذاالأطباءويعالجالجلد.احتكاك

القاتلةالسائلةالطبيةبالمستحضراتأو)الكريمات(،الطية

الأسرةأفرادجميععلاجيتمماوعادة.الحكةلقملة

بسرعةينتقلمرضالجربلأنواحد،وقتفىوالمريض

آخر.إلىفردمنوبائية

والخيولالكلابيصيبجدديمرضالحيوان!جرب

فيأوجماعاتفيتعيشالتىالمهملةوالأبقاروالضأن

مزدحمة.أوساط

الجلد،خلالتعيعقصغيرةقملةالجربمرضويسبب

تصيبمنهاأنواععدةوتوجد.هناكنفسهاتدفنحيث

بثوراالخلوقاتهذهوتسبب.الختلفةالحيواناتمنعدذا

الشعرأوالصوفوتساقطالجلدفيوحكةتورممعصغيرة

جروحإلىالبثورهذهوتتحول.صغيرةكتلشكلفي

الصلبة.بالأجسامللحيوانالمستمرالاحتكاكبفعلكبيرة

ومركباتوالجيربالكبريتالجلدبمسحالجربويعالج

أما.أيضاالبيطريالطبيباستشارةيجبكما،الزرنيخ

.بالفرشاةالحيوانوغسلالعامةبالنظافةفتتم،منهالوقاية

المجترالحيوانيعيدهاالطعاممنصغيرةكميةابة

الظباءالمجترةالحيواناتوتشمل.ثانيةمرةليمضغها،لفمه

والمعز.والأيائلوالأبقاروالجمال

(،الجرثوميةالمقعةأو)الجرثومةالبيفنظر:ا.ابض!

.!لرضا،(للناس)غداءلقمحا

(.للناس)كذاءالقمحانظر:.ا!صوومة

طعاملعملجذورهتستعملعطريعشبرالجرب

أوروبافيالأصلفيالنباتهذاينمو.حادةبنكهةيتميز

الأوراقمنوكثيركبيرجذروللجرجارآلمسيا.وغربي

،للاستخداملإعدادهالجذرببشرالناسيقوم.الطويلة

فقدانمنالنباتلمنعالخلفيالمبشورةالقطعوتحفظ

تحتفظ.اللاذعطعمهيعطيهالذيالكيميائيالتركيب

والجذورطحنها.يتمأنإلىاللاذعبطعمهاالجرجارجذور

طويلة.لفتراتبطعمهاتحتفظالكاملة

جذورهبإزالةيقومونالجرجار،العماليحصدعندما

المزارعونيأخذ.التاليالعاملمحصوللاستعمالهاالجانبية

الربيع.فيبغرسهاليقومواالجانبيةالجذورهذه

.لاذعطعمالجرجارنباتلجذور

339هـ،293هـ-223)لحسنأبوا،نيلجرجاا

عالم.الجرجانيالقاضىعبدالعزيربنعلىإم(...ا-

ولد.للهجرةالرالغالقرنأعلاممنناقدوأديبموسوعي

بصحبةرحلثمفيها،الأولتعليمهوتلقىبهاونشأبجرجان

نأويبدو.الحلميبلغلموهوالعلملطلبنيمسابورإلىأخيه

فأكثر،بالعلمالشغفجذوةفيهأشعلنيسابورفىتعليمه

وغيرهما.والشامالعراقإلىفرحل،طلبهفيالرحيل

بويه،لبنيوزيراكانالذيعبادبنبالصاحباتصل

درجةعندهالمكانةمنوبلغ،عندهومكثبهفاختص

حيث،بالريالقضاءولاهثم،جرجانقضاءفولاه،عالية

القضاء،رئاسةإلىبهارتقىثمعباد،بنالصاحبيقيم

وفاته.إلىالمنصبهذأفيوا!متمر
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بالعلوممعرفتهإلىالقضاءمنصبتقلدهيشير

منإليهينعسبفيماواضجعوهذا،الواسعةالإسلامية

كما،الدلالةفيوكتا!المجيد،القرآنكتفسيرمؤدفات

فيوآخرالأنسابفيكتاباتأليفهمنبالتاريخمعرفتهتظهر

التاريخ.تهذيبسماهالسيرة

مرعلىمؤثراوأستمرارهالجرجانيالقاضيشهرةلكن

إلىتعودوإنما،المعرفةمنالحقينهذينإلىلاتعودالعصور

تحدثحتىشعر،منلهرويبماوالنقديةالأدبيةمعرفته

وهوخاصةالمتنبيعنوبمؤلفه،لهديوانعنمترجموه

وخصومه.المتنبيبينالوساطةكتاب

نأوقتوخصومهالمتنبيبينالوساطةمؤلفهظهر

يبجله،منأضقادافمنشمديدا.المتنبيحولالخلافكان

فىيقعضعيفابلعادياشاعرأيراهمنومنهمبه،ويرتفع

الجرجانيفجعلأصشعراء،امنالناشئةفيهالايقعأخطاء،

علىكتابهوقام،عنهوالدفاعالمتنبيفيالحقإحقاقمهمته

ويصيب،يخطئالشعراءكسائرشاعرالمتنبيأنافتراض

السيئاتنجعلوألا،لحسناتهسيئاتهنغفرأنعلينالكن

،النقديبالتراثمعرفتهمنمستفيدا،الحسناتتذهب

لمامثلا،،الجاهليينالشعراءبعضعندالسلبفجوانب

عنده!ا.الجودةجوانبيغفلونالنقادتجعل

أيضايخ!!ل!اوإن،التطبيقىالنقدفيكتابفالوساطة

وأدواته،اصشعرامفهوممث!!النظريةالقضايابعضمعالجةمن

والشعر،الدينبينالعلاقةفيورأيهالشعر،لعمودوتمثله

وجدواها.أضقديةاوالمقاييسالشعريةالسرقاتوفي

ويميزونهالقضايا،هذهفيرأيهعندالنقدمؤرخوويقف

وكتاب.لهالمعاصرينأوالسابقينمنغيرهآراءعن

.متداولمطبوعالوساطة

0101هـ،174-004)هرلقااعبد،لجرجانيا

محمدبنعبدالرحمنبنعبدالقاهرأبوبكر11(.780-

.جرجانفيوتوفيولدالدار،الجرجاني،الاصلالفارسى

عليأبىاختابن،عبدالوارثبنالحسينأبيعلىتتلمذ

شيخايلقلملأنهكثيرا،عنهيحكيوكان،الفارسي

فيجرجانمنخروجهلعدمغيرهالعربيةفيمشهورا

بهمتفخرالذينمنواحداعبدالقاهرويعد.العلمطلب

ذإ،والبلاغياللغويالدرسمجالفىالإسلاميةالحضارة

الدراساتأحدثأماماليومحتىشامخةمؤلفاتهتقف

بمالمؤلفاتتلكقمةالإعجازدلائلكتابهويعد،اللغوية

باسمعرفتالتيالشهيرةنظريتهإلىفيهتوصلحيث

،عصرهبهامبقالتي،النظمنظريةأوالتعليقنظرية

لنظرياتقويانداوتقف،المعاصرينالباحفنتبهرومازالت

الحديث.العصرفيالغربييناللغويين

منعلىيردأنالإعجازدلائلبكشابهعبدالقاهرأراد

يكونأنورفض،الألفاظإلىالقرآنإعجازيرجعونكانوا

جريانهاأومعانيها؟حتىأوالمفرداتإلىراجعاالإعجاز

رفضكما.الألسنةعلىثقلهاوعدموعذوبتهاوسهولتها

وأالمجازاتأوالاستعاراتإلىراجعاالإعجازيكونأن

حسنإلىالقرانإعجازردوإنماالإيجاز،أوالفواصل

الكلماتبمعانياعتدادلاأنهنظريتهومجمل.النظم

يعرفماوهو،تركيبىسياقفىتنتظملمإنالمفردة

أهللمعظممعروفةالمعجميةالدلالةأنيرىفهوبمالنحو،

فينظمهاخلالتكتسبهاالتياللفظةدلالةولكناللغة

اللغة،مستخدمإليهايسعىالتيهيتركيجيسيات

تنتظمالذيالنحويللتركيبتبعااللفظةدلالةلاختلاف

عنالناتجةالسياقاتفيتحتلهاالتيوالمواضئالختلفةفيه،

واحد.سياقيأصل

كانتالتيالإسلاميةالعربيةالثقافةعبدالقاهرحذق

حولهدارتوماالكريمالقرآنعلوممثل،عصرهفيسائدة

فيوبرعالشافعيالفقهوأتقن.ودراساتمباحثمن

علىالمنطقيةبالدراساتوألم.الأشعريالمذهبفلسفة

أسرارفيودراساتهتقسيماتهذلكعنتكشفمانحو

عبدالقاهركانوقدالإعجاز.دلائلفيومجادلاتهالبلاغة

عرففقد،العربيةغيرمتعددةبلغاتتامةمعرفةعلى

الحدإلىالهنديةاللغةفيوبرع،والهنديةوالتركيةالفارسية

لغةمنالعربشعرأءبعضاستفادةي!ضشفجعلهالذي

وأفكاره!ا.الهنود

إليهالراحلينيفيدجرجانمجالسعبدالقاهرتصدر

ومن،صوبكلمنالعلمطلابوقصده.عليهوالوافدين

ببغدادوالمتصدرينالعراقإلىالواردينالمشهورينتلامذته

والإمام،التبريزيوأبوزكريا،الفصيحيزيدبنعلى

النصروأبوالجرجانيالتميميإسماعيللنالفضلأبوعامر

.الشجريمحمدبنأحمد

ذلكوظهر،بهفتأثرالسابقينعلماعبدالقاهرإلىانتقل

التكملة،الإيجاز؟والمقتصد،المغني:مثلمؤدفاتهفىجديا

النحو،،المائةالعوامل؟الجمل،المفتاحبمالتذكرة

الفاتحة؟شرحكتاب؟التصريففيالعمدةبمالتخليص

الرسالةالكبير؟القرآنإعجازالصغيربمالقرآنإعجاز

البلاغة.أسرارالإعجاز،دلائل،الشافية

فيسبققدعبدالقاهرأناللغةبعلمالمشتغلونيلاحظ

قرونبعدةالغربيينالباحثينمنالكثيرينالإعجازدلائل

جونالإنجليزيالفيلسوفسبقفقدالأفكار،امنعديدفى

العالمينوسبق،اللغويالاتصالعمليةإلىالإشارةفيلوك

التحليلأصولمنكثيرفىمييهوأنطوانسوسيردي

مدرستهأصولفىفنتالألمانىالعالموسبق،اللغوي
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منالكثيرفيتشومسكيالأمريكىالعالموسبق،الرمزية

التوليدية.التحويليةمدرستهأصول

اللإغريقيةالأساطيرفيأخواتثلاثالجر!جوئات

يؤديالذيوالقبحبالبشاعةالقديمةالمصادرمعظمتصفها

رؤوسهاوتكسوحجر.إلىإليهاينظرمنكلتحويلإلي

وأجنحةالبرونزمنأيادولهنالشعر.منبدلأالحيةالافاعي

علىرؤوسهاصورينحتونالإغريقكان.الذهبمن

يستعملونكما،المعاركفىأعدائهملإرهابأسلحتهم

.السحرةشرورمنتقىكتعويذةرؤوسهاصور

فروسنبناتالجرجوناتكانتالمصادرلمعظمووفقا

الجرجونات،وتسمىالبحر.غولةمميتووأختهالبحرإله

والميدوساالواسعالقفزوتعنيوأيوريل،القوةوتعنىسينو

نأإلاخالدتينوأيوريلسثينووتعد.الحاكمأوالملكةوتعني

الإلاهةبمعاونةبرسييوسالبطلبوساطةقتلتالميدوسا

أثينا.

جرجي.،زيدانانظر:.ريدانجرجي

الرشاد.انظر:.الجرجير

ا!ولية)ايبماسافاتالأوليةالإسعمافاتانظر:.ابح

المطخ(.)فىالسلامة(بمللنزف

منهأكبردكنهالفأر،يشبه،فرائىثدىحيوانالجرد

الفئرانأكبرمنأكثريكونالجرذأنأنواعأصغرأنلدرجة

والقنادسالفئرانمثلمثلها،والجرذانووزنا.حجما

ذاتثدييةحيواناتوالقوارض.القوارصمن،والسناجب

للقضم.خاصةبصورةومهيأةبالإزميلشبيهةأماميةأسنان

الجرذشهرةأهمهاالجرذانمننوغا021حواليهناك

أنحاءجميعفييعيشاناللذانالبنىوالجرذالأسود

شمالمناطقفيللبشروباءالنيلىالجرذيمثلبينما،العالم

أماكنفيتعيع!ف!الجرذانأنواعبقيةأماإفريقيا.وشرق

.بالسكانمأهولةغير

الأخطارأهممنالبنيوالجرذالأسودالجرذيعتبر

المسببةالجراثيمتنقلإنهاحيثالبشر،تهددالتيالحيوانية

والتسممالدبليالطاعونذدكفيبماالأمراضمنللعديد

المحاصيلالجرذانتدمركما.التيفوسوحمىالغذائي

فوائدناحيةمنأما.والحملانالدواجنوتقتلوالأغذية

أبحاثهمفيكثيراالجرذانيستعملونالعلماءفإنالجرذان

البشرية.علىالجمةبالفوائدتعودالتىالعلمية

منحيوانأيعلىتطلقماغالباجرذوكلمة

معظملكنالفأر،منحجماوأكبرالذيلطويل،القوارض

طويلة،قروناللبشرالأذىسببلكنهصغيرفرائيثديحيوانالجرذ

للإسسانالأمراضيسب!الصورةفىالموضحالاسودالجرذإنحيث

ومصانعه.منازلهويدمر

القطنجرذذلكفىبماالجرذانمنليعستالحيواناتتلك

الغابة.وفأرالكنغروجرذالأرزوجرذ

طويلةذيولالجرذانأنواعلجميعالجرذ.جسم

اختلافاتوهنالك.حادةومخالب،وحرشمفيةدقيقة

،اللونبخلافالبنيوالجرذالأسودالجرذبينعديدة

الذيل()بدونالأسودالجرذجسمطوليتراوححيث

وذيلهجراما.028حواليويزنسم02و18بين

مدببوخطمطويلتانأذنانولديه،جسمهمنأطول

-رماديأواللونأسودالأسودالجرذوفرو.ناعموفرو

فروفذاتالسفلىالأجزاءأما.رمادي-دخانيأوبني

الأسودالجرذويسمى.اللونأصفرأوأبيضأورمادي

البنيالجرذأما.السفنوجرذالسقفجرذأيضا

سم،25و02بين(الذيل)بدونجسمهطولفيتراوح

منأقصرفهوذيلهأماجراما.485إلىوزنهويصل

خشن،وفروأفطسوخطمقصيرتانأذنانولديهجسمه

اللونإلىالرمادي-البنىاللونمناللونفيويتفاوت

الحظائرجرذاسمأيضاعليهيطلقكماالأحمر،-البني

وجرذالنرويجىوالجرذالمنازلوجرذالرماديوالجرذ

(.)المجاريالبالوعة

والبنيالأسودللجرذينالأصلىالموطنالجرذ.حياة

عنأوبراإماالأوروبيةالقارةإلىوصلاوقدآسيا،قارة

إلىوصلاأوروباغربمناطقومن،السفنطريق

السفن.طريقعنالأمريكتين
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للجرذالعظميالهيكل

المقريالعمودالكتصممصل

جرذأقدامآثار

االخلميةالرحلىاتار-"3"*ءلم
!،-اة-

لم،-ة.-،ا!ماميةاالرحلآتار

مجموعاتفىوالبنيالأسودالجرذينكلاويعيمش

أفرادبقيةعلىمسيطرةالأفرادبعضفيهاتكون،كبيرة

المبائقربأعشاشاالنوعينأفرادغالبيةويبني.المجموعة

الأشجار.افىأوالمبانيأعالىفىالأسودالجرذيعيعشحيث

وفىالجدرانوداخلالمبانىأرضياتتحتفيعيشالبنيأما

شديدةحيواناتوالحردان.الأرضوتحتالقمامةأكوام

بيئتها،علىغريبشءأيتتجنبماودائماالحذر،

الخطرعلىأضعرفامنتمكنهاقويةشمحاسةولديها

بسرعة.الداهم

تقريبا،غذاءبأيوالبنيالأسودالجرذينكلايتغذى

نفسمنالجرذانصغارذلكفيبماحيوانياأوكاننباتيا

شرسحيوانالبنيوالجرذالاخر.النوعمنأوالنوع

لأط!كاتهلأكا،*؟جمهـ!ؤبرلأنحي*س تم!24*+فيحم!-ء!

ي!ج!محغ-في*ير"

تسحعولاترىلاالسيةالحرذالىهدهلأدلظرا.الولادةحديثةجرذان

إلى8م!الحردةتلدأسابع.تلاثةلهترةأمهامعالححرفيتمقىلإنها

حد.اساالمط!ا!يأ

وتتغذى.وداعةالأكثرالأسودبالجرذمقارنةوعدوانى

مجموعاتفيأحياناوتتجمعليلاالغالبفيالجرذان

الجرذانمعظموتعيش.الحملانوصغارالدواجنتهاجم

54تتعدىلامسافاتبعدعلىوغالبابعضها،منقريبة

فهيالغذاءفيشحهناككانإذالكنقطرها،فىمترا

.طعامعنبحثاطويلةمسافاتتقطع

البنيوالجرذالأسودالجرذالنوعينبينالتزاوجيتم

فىمراتستإلىثلاثمنالإناثوتلد.العامطوال

وتلد،النوعينفىألمسابيعثلاثةالحم!!فترةوتمتد،العام

فيصغيرةجرذانسبعةأوستةالأسودالجرذإناتأغلب

وأثمانيةالبنيالجرذإناثمعظمتلدبينماأ!احد،االحمل

وتبقىوصما،عمياالنوعينمنالصغارتولد.جرذانتسعة

أسابيع.ثلاثةحواليالعشفى

أعواملثلاثةالأسسرفيالجرذانبعضتعيع!أنيمكن

لعاميعيعقمنهاقليلافإنالطبيعيةليئاتهافىأماتقريبا.

الحيواناتمنكثيروهناكأعدائها.لكثرةنظراواحد،

والصقوروالكلابالقططذلكفيبماالجرذانيفترس

.عرسوبناتوالثعالينوالبوم

والبنيالأسودالجرذينكلايدمر.والإنسانالجرذان

والحبوبوالفاكهةالبيضمتلالإنسانأطعمةمنأحديدا

تهاجمكما.الأخرىوالأغذيةوالخضراواتالخزونة

،المياهوأنابيبالأثاثوتقضمالمستأنسةالحيوانات

لقضمهانتيجةبعفالحرائقفيكذلكوتتسبب

إلىوإضافةوتعريتها.الكهربائيةللأسلاكالعازلةالأغطية

الأطفالالجرذانتهاجمفقد،الناسبينللأمراضنشرها

حمىبذلكلهمتسببوقدوتعضهم،المهدفيالصغار

الجرذ.عفة

ينغ

الصورةو!ى.العلميةالأبحاتفيمهمادورايؤديالأبيضالجرذ

جرذوزنفيالتفاوتيقيسالباحثينالأدويةشركاتعلماءأحد

علمية.تجربة!ىالأدويةالعضأعصأبيص
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غذائهامصادربتدميرالجرذانالناسبعضيحارب

وأبتسميمهاالجرذانالناسبعضيقتلكماومساكنها،

توخىويجبالمصائد.باممتخدامأوبالرصاصرميها

لمنعوذلك،الجرذانلإبادةالسموماستعمالعندالحرص

.السمومبتلكالأليفةوالحيواناتالإنسانتسمم

ضدعقاقيربهاأطعمةبوضعالجرذانمقاومةويمكن

لتلكالتهامهاوعندترتادها،معينةأماكنفىالخصوبة

تكاثرها.العقاقيرتوقفالأطعمة

سلالةمثلالبنيةالجرذانمنأليفةسلالاتتوجدكما

منالكثيرفيالعلماءيستخدمهاالتي،الأبيضالجرذ

علىتجرىالتيالدراساتمثلالعلميةأبحاثهممشاريع

ودرأساتالوراثيةوالدراسحاتالعقاقيروتأثيرالأمراض

فيأيضاالسلالاتتلكوتستخدم.والسلوكالتغذية

منالعديديربيكذلك.الجديدةالعقاقيرواختباراتتحضير

لاستعمالهاالجرذانمنجدأكبيرةأعداذاالحيوانحدائق

.الأخرىوالحيواناتالثعابينتغذيةفي

الجرذالكنغربمجرذبمالقارضالفأربمأيضا:انظر

العربية.البلادفيالبريالحيوانبمالسنجابي

يشبه،الصغيرةالثد!اتأحدالسئجالىالجرد

بطريقةالسنجابيةالجرذانوتتميزالصغير.السنجاب

بالطعامالأعشاشتملأالباردالطقسيحلفعندمانومها،

وللجرذالشتاء.فصلفيتنامأيبمالشتويالبياتوتبدأ

كبيرتانوعينان،مدببوأنفناعمفروالسنجابي

ذيلهطولويبلغ،سم8حوالىطولهويبلغ.سوداوان

إلىوينتمى،القوارضمنالسنجابيوالجرذالقدر.نفس

الشجيراتأوالأشجارفوقويعيش.والجرذانالفئران

الجرذانوتبحث.وأوروباوآسياإفريقيامنأجزاءفي

والحبوبالتوتوتأكلبالليلطعامهاعنالسنجابية

.والبندق

طويل.وديلمدل!أنفلهالصغيرالسنجابىالجرذ

الكنغر.مثلالقويتينالخلفيتينرحليهعلىيقفزأنيستطيعالكنغرجرذ

منليلاالكنغرجرذانتخرج.جسمهلمحيطالطولديمساووذيله

فىجيداالرؤيةويمكنهاواسعةعيونلها.الطعامعنوتبحثجحورها

.الظلام

رجديهعدىكالكنغر،يقفز،قارضحيوانالكئغر!جرد

حتىالكنغرجرذانوتنمو.القوشينالطويلتينالخلفيتين

الذيلطوليزيدذيولولها.فقطسم38طولهايكون

ورؤوسقصيرةأماميةوأرجل،سم02علىمنهاالواحد

بنىأصفرأوأصفر،الحريريوفرائها.واسعةوعيون،كبيرة

السفلى.الأجزاءفيوأبيضالعلياالأجزاءفياللون

المتحدةالولاياتصحاريفىالكنغرجرذانتعيش

ليلاوتخرججحورفىوتسكن.والمكسيكالغربيةالجنوبية

الاماميةأرجلهاوتستخدملطعامها.الأعشابلتجمع

حيثخدودها،خارجتجاويففىالطعاملحشو،الصغيرة

الكنغرجرذانتحتاجلاإذجحورها،إلىالطعامتأخذ

الماءوتستخدمالماء.شربإلىالجرابيةالفئرانكشبيهاتها

الذيالأكسجينمعأمعائهافىالطعاماختلاطعنالنابخ

،المياهمجاريمنبالقربيعيشحيوانالمسك!جرد

العبيرمنالمسكجرذاناسمواشتقوالأنهار.والبرك

الحيواناتهذهمنينبعثالذيالمسكبرائحةالشبيه

أمريكاأجزاءمنكثيرفيوتعيشتوالدها.موسمخلال

أوروبا.مناجزاءبعضإلىجلبهاتمكما،الشمالية

حيث،المياهفىالعيشعلىالمسكجرذانتقدر

علىلمساعدتهارأسئا،المنبسطة،المحرشفةذيولهاتستخدم

أرجلهاأنكما.الحركةأثناءاتجاههاتغييروعلىالسباحة

جرذانوتنموالغشاء.تشبه،صلبةبشعيراتمهدبةالخلفية

ذلكفيبماسم،65إلى4.منطولهايبلغحتىالمسك

لممم.2ءطولهيبلغالذيالذيل

ضفافعلىتحفرهاجحورفيالمسكتعي!جرذان

عندوالجسورالحواجزتتلفماوغالبا.المياهجداول
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طويل.ديلوا،الماءبالقرهـم!يعيشا!لسكجرذ

أخباتات،ابعضأصاقبإشتويةبيوتاتصنعكماحفرها.

هذهوتقاوم،بالوحلبعضهامعوالقصب،البركعشبةمثل

جرذانولبيوتبالجليد.المغطاةالثلجيةالمستنقعاتالبيوت

الماء.تحتواحدمدخلمنأكثر،عادةالمسك

عشبةنباتاتخاصة،الخضراواتالمسكجرذانتأكل

أحياناتأكلكما.المائيةالنباتاتوجذوروالبردي،البرك

والقواقع.الدبقياتمثل،والهلامياتالبحر،جراد

.عامكلمراتثلاثنحوالمسكجرذانإناثتلد

وتولد.مرةكلفي11رواحدبينصغارهاعددوشراوخ

ذاتالصغاروتسمىتقريبا،فراءدونعمياءالمسكجرذان

بينها،فيماكثيرااهسمكجرذانوتتعاركبالجراء.الفراء

لتجدكم03إلىتصلقدمسافةإلىبعضهايرتحلكما

جديدا.موطنالها

للاموسبالقربىوتمت،القوارضمنالمسكوجرذان

جميعا.الحيواناتهذهمنأكبرأنهاإلا،الحقلولفئران

بالتنراك.الصيدالفراءبمأيضا:انظر

الجنودمنمجموعةعلىأطلقاسمطير!صدان

العالميةالحربفىالحلفاءجنودضمنكانواالأ!شراليين

أثناءأشهرثمانيةدامحصارأمامصمدواالذينالثانية

.م1491سنةإفريقياشمالعلىللألمانالكاسحالهجوم

طبرقفىالحلفاءحنودالإفريقىالألمانىالفيلقحاصرفقد

البريطانيالجيع!التقطأنوبعد،الليبىالساحلعلى

إلىأبريل11منالحصارأماموصمدأنفاسهالمنسحب

هدافكإلىالألماناضطرم4191!سنةديسمبر01

منفرقمنمكونةالحلفاءقواتجنودكانتالحصار.

فىوتكونتؤلف،والأستراليينوالبولنديينالبريطانيين

الأستراليونالمشاةجنودوكان.مقاتلألف31مجموعها

بقيادةالألحشراليةالتاسعةالفرقةمنجزءايكونونالذين

تعززهمكانتالذين-مورشيدجيه.إلحربأركاناللواء

ضددفاعياطوقاضربواقد-الحلفاءمشاةمنأخرىقوات

أبلىوقد.أم149أكتوبر22فىالدباباتهجمات

آلافثلاثةالتاسعةالفرقةمنماتحتىحسنا،بلاءالجنود

رجلأطلقوقد.وأربعونوواحدتسعمائةواسررجل

علىطبرقجرذاناسمهاوهاواللوردالألمافيالدعاية

والسخرية.التهكمسبيلعلىوذلكالمدافعينالجنودهؤلاء

الجنودلكلفخرايعتبرالجنودهؤلاءبهقاممالكن

اللأسترالي!ت.

وده،كوبشكلعلىأجوفمعدفيوعاءالجرس

صوتايصدر،داخلهفىمعلقمعدنيلسانأي؟مضراب

بعضوتصدر.يربخعندماواضخامجلجلاموسيقيا

يمكنلاإنهإذ،تضربحينماأصواتهاا-صيرةأالأجراس

،أغراضعدةالأجراسوتخدم.حجمهال!جرأرجحتها

كما،المؤسساتمنوغيرهاالمدارسبعضفيتقرعفهى

المثلبهيضربماوكثيرامألوفا،أصبجعالجرسشكلأن

.جرسشكلفيهذا:فيقال

فيالأجرأسبعضتشكل.الأجراسعشعكيفية

من،يسمىكما،الأجراسمعدنوتح!صن.معدنيةقوالب

بصبالأجراسوتصنع.والصفيحالنحاسمنحليط

،والمعدنالطينمنقالبينبينالمنصهر،الأجرالممعدن

يبردحتىويترك،صلبوالاخرمجوفأحدهما

أسابيع،لعدةالكبيرالجرسيحتاجوقدتدريجيا،ويتماسك

الطنن.ال!ت!اوحشذاتماما،دأ
و!صسر!-وجبر

تختلف.والمجلجلةالرنانةالأجراسمجموعه

باختلاف،ومنخفضعالبينأنغامها،فيالأجراس

،أجراسعدةتشكيلويمكن.وأحجامهاكثافتها

الموسيقيالسلملتنالسب،مختلفةوأنغامبأصوات

تلوجرسضربالموسيقىعازفويستطيع.المطلوب

الأجهزةأويديهمستعملاما،لحنت!ضينأجلمنالاخر

أماجرسا،21عنالمجموعةأجراستزيدولا.الكهربائية

07عنيزيدماإلىعددهايصلفقد،الرنانةالأجراس

بلجيكافيالفنهذاتطوروقد.ألمجموعةفيجرسا

وهوأسندا.ولوكسمبرج

منكثيرمثل،الأجراسأصليرجع.تاريخيةنبذة

فيالصينفيعرفتفقداسيا.إلى،الموسيقيةالالات

جرمئاالاثارعلماءوجدوقدالميلاد،قبلالتاسعالقرن

وكان،الاشوريالعصرمنوزخرفةنقوشعليهبرونزيا

الزمنية.الفترةتلكخلالالمراسمافييستعمل

عنإعلائاالأجراسيقرعونكانواالقديمةاليونانوفي

لأغراضاستعملتكما،السوقإلىطازجةاسماكوصول

لموتوإعلانا،للعبادةنداءرومافيواستعملت.الحرب



الإفريقيةالأجراسهنلىيمعبلىجرس

السلتيةالقبائلنقلتوقد.الشخصياتكبارأحد

ثمأولأفرنسافدخلتأوروبا،إلىآسيامنالأجراس

بلفاست.بمدينةبريطانيافيالأجراسأقدمويوجدإنجلترا.

بألمانيادورهندورفمنكلفىقديمةأجراستوجدكما

بإنجلترا.وكلاوتونبفرنساوفونتلالمايطالياوبيزا

بالكنائسدائماالأجراسارتبطتالأجرالر.استعمال

فىالمشعملتكماما،شخصبوفاةإيذاناتقرعحيث

وتستعمل.الطوارئبحالاتإيذانالمانجلتراالوسطىالقرون

الحريقحالاتفىالأجراسكثيرةغربيةبلدان

وفي،الضرائببدفيوإعلائا،المدينةمجلسولاجتماعات

كماالهنود.هجومعنتعلنالأجراسكانتأمريكا

البحرية.السفنفىالأجراساستعملت

الموسيقية،التكويناتفيكذلكالأجراسوتستعمل

كاميلا،أوبرافيدالايرأكنيكولاسالتقليدهذابدأوقد

صارثمالأيزا.أوبرأفيتشيروبينيلويجيالإيطاليوأعقبه

عليه.متعارفاتقليدا

جرسهوأمريكاأجراسأشهر.شهيرةأجراس

وأجراسالبرلمانمبنىعلىبنبججرسلندنوفي.الحرية

جرسهوالصينأجراسوأشهر.المكسيكفيدولورس

،نيويوركمدينةفيالعالمأجراسأكبرويوجد.بكين

كمابلجيكا.فيلينمشييمدينةفىالأجراسوأجمل

المهمة،همنجوايرواياتلإحدىعنواناالأجراسكانت

.الأجراستقرعلمنوهي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الحريةجرسالأنبوبيةالأجراس

المصلصلةبنبج

اليابانيةالمعابدجرلر

926الكهربائيالجرس

لأنيوبيةالأوركستراالرجراأ

أوائلمنذبهاحتفظمعدنيأثراوويةصس

كنائسأجراسمع،الجرسقرعوقد.الأمريكىالاستقلال

وثيقةتبنيعنللإعلان،ام776يوليو8في،أخرى

جميععبرالحرية"أعلنوانصهاوكان.الاستقلالإعلان

عبارةوهىفيها".الموجودينالسكانجميعإلى،الأرض

.التوراةمنمأخوذة

ولايةوكانت.كجم439منأكثرالحريةجرسويزن

.ام732عام،لهثمنادولار003دفعتقدبنسلفانيا

الشمالإلىالحريةجرسجناحفيمعلقاليوموالجرس

فيلادلفيا.فيالاستقلالقاعةمنتما!ا

الكهربائيةالأجراسأنواعأكثرالكهريائىالجرس

البابعندالموجودالزرتحصل.المنازلفياممتخداما

ويمر.الجرستشغلالتيالكهربائيةالدائرةإلىبأسلاك

مغنطسإلىالزرعبرالتيارمصدرمنالأسلاكأحد

يقرعلسانالحافظةبنهايةويلتصق،وحافظةكهربائي

.الجرس

ويمر.قلاووظعلىيرتكززنبركأيضابالحافظةوشصل

بذلكمكملاالتيار،مصدرإلىالقلاووظمنآخرسلك

تقفل،البابعندالموجودالزروبضغط.الكهربائيةالدأئرة

الذيالكوبائيالمغنطسإلىالتيارويمر.الكهربائيةالدائرة

يبتعد.الجرسبقرعاللسانفيقوم،إليهالحافظةيجذب

،الدائرةفتحإلىيؤديمماالقلاووظ،عنحينئذالزنبرك

المغنطجسمنالحافظةوتتحرر،المغنطةبذلكفتنعدم

يعودوعندئذ.الأصليوضعهاإلىفتعود،الكهربائى

مرةالكهربائيةالدائرةويغلقبالقلاووظ،للالتصاقالزنبرك

بسرعةالعمليةهذهتتكرر.ثانيةالجرسفيقرع،أخرى

ا

ا

!مه
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معحطيص

كهرلافى

الحا!طة!

صأص!لحرمر

الئيارمصدرإلى

يقوم.كهرلائىمعمطيصحلاأتهياريمرحينمايقرعالكهربائيالجرس

تسمص.تتدلد!وحعلهاالمعطيمى!حافظةلحذ!حيمئدالمغنطيس

اللسالى.بوساطةالحرسلرعالتدبذلا!هذه

علىضاغطاالشخصمادام،القرعفيالجرسويستمر

الزر.

وغيرالمزضفغير،المحبوكنسئالق!اشالجرسيه

وبربهأيأشعربمأوناعمايكونأنيمكن.المضلع

القمالق.

الآنيصنعأنهغير،الصوفمنأصلايصئالجرسيه

لصناعةالبدايةفياستخدم.الأقمشةمنأنواععدةمن

القنالفيجيرسيجزيرةعلىالأسماكصائديملابس

.اللإنجليزي

،الثيابلختلفالشائعالقماشالآنالجرسيهيعتبر

والملابس،الداخليةالنساءوملابس،والبذلات

ضية.الريا

لنسيج.ا:أيضانظرا

التحصين.انظر:.المئشطةالجرعة

بفعلتتكونالانحدارشديدةصخريةواجهةالجر!

مناظرذاتجروفاالأمواجوتنحت.الكثيرةالتعريةعوامل

أوديةالأنهاروتشكل.الشواطئضفافعلىخلابةمهيبة

جوانبلهاومسارب،الجنباتومتحدرةضيقةعميقة

فيالصخوربشقالجليدأنهاروتقومالانحدار.شديدة

)أنهارالمثالجذوبانبعدتتبدىجروفاوتخلف،الوديان

منالصخورمنيتكسرماالجليدأنهارتد!كماالجليد(.

الجليد،يتجمعحيثإلىالشاهقةالجبالمنحدرات

إغريقىمعسرحكأنهاتبدوأحواضأتحيطحواجزليشكل

.الجنباتمبسوط

خليجمياهلوقتنتصبالانحدارلتحديدةالصبةالصخورمنجروف

أيرلدا.جمهوريةمنالغربيالساحلامتدادعلىدينحل

الموانئومرافئاللأنهار،قاعتنطفالمائيالجرف

لاستقبالمهيأةتكونلكيالأخرىالمائيةوالمسطحات

المائية،المجرفةالمهمةبهذهتقومالتيالالةوتسمى.السفن

ان!ر:.اليابسةفيالآليةالمجرفةعملبنفستقوموهى

البناء.معدات

وأ،البخاريةبالمحركاتعادة،المائيةالمجرفةوتدار

.الديزلمحركات

مزودةوهي،الغارفةالمجرفة،المائيةالمجارفأنواعمن

بالغارفة،يعرفالصندوقيشبهكبير،غرفبجهاز

تنقل.طويلةحديديةذراععلىمثبتةسلسلةعلىويتدلى

البرجأوبالرافعةمايعرفأو،الحديديةالذراعهذه

فيوالغارفة،الذراعأرجحةعلىالقدرةلها،قويةبسارية

للتحكمالسلسلةتدويرويمكن.واسعدائريشبهنطاق

الرافعة،رفعأيضايمكنكما،الغارفةخفضأورفع،فى

خفضها.أو
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تعمل،المائيةالمجارفتسمىقويةمعداتإلىيحتاحالمائيالجرف

قاععنالطينإزالة،المائىالجرفمنوالغرص.البخاريةبالمحركات

سلامةلتأمينالاخرىالمائيةوالممرات،الموانئومرافئالأدهار،

طريقبتنظيف،أعلاهالمائىالجرفوحدةوتقومالسف!.إبحار

جورحيابولايةالسافانانهرعلىالواقعةالمينائيةالمنطقةفى،الملاحة

الأمرلمحكية.

قاعإلىالغارفةإنزاليتم،الجرفعمليةبدءوعند

شكلفيالغارفةذراعيتأرجححيثالميناء،مرفأالنهر،

الأوساخغرفوبالتالى،القاععلىالغارفةلجر،دائريشبه

لتتدلىالماء،سطحفوقالغارفةترفع،ذلكبعد.والطين

،المحتوياتتفريغيتمحيثقريبا،يقفمائيمركبفوق

حبلبوساطةبشدةفتحهيتم،الغارفةأسفلفيبابعبر

الطين.منالمزيدلغرفأخرىمرةالعمليةوتعاد.طويل

السواحلأوالأنهارمنالكبيرةالرملكمياتولنقل

بمالمجارفتعرف،كفاءةأكثرمجارفتستخدم

بأنبوبمزودالمجارفمنالنوعهذا.الهايدروليكية

عبرومنها،مضخةإلىوالرملالماء،يحمل،امتصاص

ويعرف.نفاياتمنطقةأو،جانبيمركبإلىتفريغأنبوب

وأالسدودتشييدعند،الوسيلةبهذهالمجموعالتراب

الهايدروليكية.بالحشوة،المبانيأوالحواجز

التعدين.،الذهب:أيضاانظر

.()جدولاللغة:نظرا.تللغاا،ئيةلجرماا

صلبةمادةوهوعضأ.رمزهعنصركيميائىالجرماليوم

والجرمانيوم.فلزيومظهرللخضرةمائلأبيضلونذات

فلزاتمعمخلوطاصغيرةبكمياتعادةيوجدنادر،عنصر

والحديد.والزنكالنحاسبتنقيةعليهويحصل.أخرى

شبهبوصفهاستخداماالموادأكثرمنوالجرمانيوم

لأنهجيدموصلشبهوهو.الموصلشبهانظر:.موصل

فىالجرمانيومويستخدم.قويةفلزيةخواصعلىلايحتوي

الثنائية،الصماماتمثلالموصلةشبهالأجهزةصناعة

ويستخدم.والترانزستورات،الشمسيةالطاقةوبطاريات

تحتالأشعةأجهزةمختلفعدساتصناعةفيأيضا

البصرية.الحمراء

العاملةالبطارياتإلىالجرمانيوممنكمياتودماضافة

واكسيد.التشغيلىعمرهاإطالةيمكنالحمض-بالرصاص

الطب.فييستخدم،الجرمانيوممركباتأحد،الجرمانيوم

72..16الذريووزنه32،للجرمانيومالذريوالعدد

ويغلي،م.4379حرارةدرجةعندالجرمانيوموينصهر

الكيميائياكتشفوقد.م0283حرارةدرجةعند

.ام886عامالجرمانيوموينكلركليمنزالألماني

)الجرمل(.العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الجرمل

أعطالأيسببأنهيعتقدصغيرخياليمخدوقالجرملين

خيالمنالعفاريتهذهخرافةنبعت.الطائراتفيآلية

-191)4الأولىالعالميةالحربخلالالأمريكيينالطيارين

العالميةالحربفيالصيتذائعةوأصبحتأم(،189

أصبحتالوقتذلكومنذام(.ا-459)939الثانية

منالعديدفيللمتاعبمصدرأيتعنيجرملينكلمة

.الطيرانبجانبالحقول

البلادفيالبريالنباتانظر:الأصمر.الجرمول

الأصفر(.)الحرمولالعربية

الجرمي.قلابةأبوانظر:.قلابةأبوالجرمى،

م(.048-؟هـ،522-؟)صالح،الجرمبى

،.واللغةبالنحوعالم،فقيه.إسحاقبنصالحعمر،أبو

جرممط.فقيلجرمفينزل

عنواللغة،ويونسالأخفشعنالنحوالجرميأخذ

فيجليلاكانالمبرد.عنهوحدث،عبيدةوأبيالأصمعي

وكان،زمانهفيالنحوعلمإليهوانتهىوالأخبارالحديث

العلممنعندهمامع،سيبويهكتابمنالناسيفتي

سيبويه.يلقولم،والحديث

الجرميعمرأبوقدمقيل:الفراء،بهاوناظربغداد،قدم

أباعمرأنبلغنيللفراء:الحسنفقالسهل،بنالحسنعلى

أجمعوأنا:فقلت،ألقاهأنأحبوأنا،قدمقدالجرمى

ذلك،إلىفأجابفأخبرتهالجرميأباعمرفأتيتبينكما،

الفراءغلبوقد،الجرميإلىنظرتفلمابينهما.وجمعت

ذلك؟علىندمتلم:فسئلذلك،علىندمت،وأفحمه

فيقلمقهورا،رأيتهفلماالفراء،علمعلمي"لأن:فقال

".عنديعلمهونقص،عيني
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كتاببمالأبنيةكتابالسيربمكتاب:التصانيفمنله

ذلك.وغير،سيبويهغريبالنحو،مختمربمالعروض

-861)5ثوماسونويلفردالسير،جرنفل

باسمبعدفيمايعرفأصبحومنصر،طبيبأم(.049

ودور،مستشفياتإنشاءفىساعدلبرادور.جرنفل

فىتعاونيةومتاجرومدارس،رعايةومراكز،للأيتام

القطيةالدائرةمنبالقربالموحشةالباردةالمناطق

الشمالية.

جامعةفىالطبودرسبإنجلترا،تشيشايرفيجرنفلولد

بالإرساليةالطبيةبالخدمةوالتحق،لندنومستشفىأكسفورد

وأبحر،أم988عامالعميقةالبحارلصياديالملكيةالوطنية

أيسلندا.إلىبسكايخليجمنصيدرحلاتفي

لتقصىطبيةبمؤنجرنف!!إيفادتمام298عاموفي

اكتشفحيثفاوندلاند،ونيولبرادورفىالمعيشةظروف

عنينجممرضوهو،بريالبريوبخاصة،عديدةأمراضا

لموصولهولدى.السلمرضكذلك،بفيتاميننقص

فيمريض009بعلاجوقاأ،المنطقةفىأطباءهناكيكن

عملالتاليةعاماالاربعينمدىوعلىأشهر.ثلاثةفترة

البرنامجزالوماومستكشفا.وبحاراوعالماجراحاجرنفل

جرنفلجمعيةخلالمناليومحتىيعملأسصمهالذي

الدولية.

ام(.195-1541)ريتشاردالسيرجرنفيل،

السيرنظمهااستعماريةحملةأولقادإنجليزيبحريقائد

مستعمرةأولإنشاءفىوساهمأمري!صا،إلىرالىوالتر

الشمالية(كارولينافى)ألانرونوكجزيرةفىهناكإنجليزية

.أم586عامالمستعمرةهذههجروتم.أم585عام

.المفقودةالمستعمرةانو:

عامالأسبانيالأسطولضدأسطولأجرنفيلقاد

بقيادةحملةفىشاركام،195عاموفى.ام588

أسبانيكنوزأسطوللاعتراضهواردتوماساللورد

الشمالى.الأطلسيالمحيطفىالازورجزرمنبالقرب

جزيرةقبالةالحملةباغتقدعطمأسبانىأسطولوكان

وأبحر،التفاوتهذاظلفيالقتالهواردرفضفلورفي.

،القتالفيمصرعهولقي،بقىجرنفيلأنغيربعيدا،

الأبطاللدىالقتاليةللروحمثالأجهودهوجعلته

اللإليزابيثيين.البحرسن

بإنجلترا،ديفونفىبدفوردمنبالقربجرنفيلولد

.أم571عامفارسلقبمنحقدوكان

شريةبنعبيدانظر:.شريةبنعبيدالجرهمى،

الجرهمى.

(،الدب)جراءبالدالببر(؟)حياةالببر:نظرا.بوا

.(لحياة)تارلإلكلبا

.(م9691-881)3لتروا،نجروبيوس

الحديثالمعمارعلىكبيرتأثيرلهكانألمانىمعماري

ولعلسواء.حدعلىومعلمامعماريامهندسابوصفه

الباوهاوسكليةمؤسسبوصفهأكثراشتهرجروبيوس

ألمانيا.فيللتصميم

كمبردجفى)تاك(التعاونيةالمعماريةبالمؤ!سسةالحاصةالمكات!صخممت.كماالمنارلباءفىالعالمىللطراروفقاشيدجروبيوستصميممنمبنى

الممط.هذاعلىالأمريكيةالمتحدةبالولاياتماساشوسيتسبولاية



273لشارلزلسيراجروفز،

ما809عامىبينعمل،برلينمواليدمنبروسوس

بيرنز.بيترالألمانيللمعماريأولمساعداام19و.

فاجوسأعمالمصنعتصميمفىمايرأدولف!معوتعاون

مصنعإلىبالإضافة،ام119وأم019عامىألفلدفى

المبنيينتشييدوتم.أم419عامكولونفىلمعرضنموذجى

مادتانوهما،الصلبوالحديدالزجاجمنغالبهمافي

الحضارةلخصائصيرمزانأنهماعلىإليهمايشارماكثيرا

الحدسة.الصناعية

فيالباوهاوسكليةجروبيوسأسسام919عامفي

ومصممينومعماريينونحاتينرسامينبتعيينوقامفايمار،

وبولكاندنسكىفاسيليبينهممنفيها،للتدريسبارزين

وصممدثمليمر.وأوسكارناغىموهوليولازلو،كلي

عامديسوإلىانتقالهالدىللكليةالجديدةالمبانيجروبيوس

متساويةغيرمنظومةبأنهاالمبانيهذهوتميزت.م2591

الزجا!منأنوأعفيهااستخدمتالتكعيبيةالأشكالمن

.باوهاوسانظر:.والعاكسالشفاف

مديرامنصبهمنجروبيوساستقالم2891عامفي

ثم،برلينفيالخاصالعمللممارسةوعادباوهاوسلكلية

فيالسلطةعلىالنازيوناستولىعندماإنجلتراإلىهرب

عامالمتحدةالولاياتفيواستقر.ام349عامألمانيا

عامهارفاردبجامعةالمعمارلشعبةرئيساوعمل،ام379

المنصبهذاخلالومن.أم529عاموحتىأم389

الأوروبيالمعمارحولالنظرياتمنعديداجروبيوسنشر

.المتحدةالولاياتأنحاءجميعفىالحديث

بالتعاونالمبانيتصميمبضرورةيعتقدجروبيوسوكان

أنشأ،م6491عامفى.الاخرينوالمصممينالمعماريينمع

المعماريينمجموعةالسابقينتلاميذهوبعضجروبيوس

المجموعةصممتهضخممشروعأولوكان.تاكالتعاونيين

كما.ام489عامهارفاردفيالخريجينمركزهو

نيويوركمدينةفيأمريكانبانشركةمبنىتاكصممت

عامأثينافيالمتحدةالولاياتسفارةومبنى،ام589عام

عامبوسطنفيالفيدراليكنيديومبنى،ام959

سيلبفىالصينيللخزفدوزنتالومصنعام،619

ابم.659عامبألمانيا

.الاثاثأيضا:انظر

شمالفىكاربنتارياخليجفيجزيرةآللافد!جروت

وبها.كم48وعرضهاكم46طولهايبلغأستراليا،

سنترالتلبينهامنبالغاباتالغنيةالتلالمنمجموعة

الجزيرةوتعدالبحر.سطحفوقأم83يرتملعلوالذي

مركزانوبها)الأبورجين(الأصليينللسكانمحمية

منواحداالكنسيةالتنصيريةالجمعيةوتدير.تنصيريان

هذهفيالمنجنيزخامتعدينويتم،المركزينهذين

.الجزيرة

الهولنديةاللغةفيالكبرىالجزيرةالجزيرةاسمويعنى

بينمرورهلدىتاسمانابلالهولنديالملاحعليهاوأطلقه

التيرحلتهخلالايلاندوجروتالرئيسيالأمشراليالبر

.ام644عامفيبهاقام

محامأم(.46-58215)هوجو،جروتيوس

مؤسسويعتبر،هولنديوشاعردولةورجلولاهوتى

قمالونفيبعنوانمؤلفاجروتيوسوضع.الدولىالقانون

ولدالذي،جروتيوسوتخرجأم(.62)5والسلمالحرب

جامعةفيهولندا،فيديلفتفيجوروتدوهويجباسم

قضاةوأصئثبير،عمرهمنعشرالخامسةفيلايدن

بالسجنجروتيوسعلىوحكم.ام613عامروتردام

الكالفينىالمذهبلمعارضتهأم961عامالحياةمدى

عملام645وحتىام635عاممنالفترةوفي.المتزمت

الدولي؟القالونأيضثا:انظرفرنسا.لدىللسويدسفيرا

.السلام

نيألمارسام.(م9591-981)3!جورجصوز،

اللاذعبانتقادهالعشرينالقرنمنالعشرينياتفىاشتهر

الانهيارفيهاانتقدالتيوبرسوماتهوالأثرياء،العسكرلطقتي

الأولىالعالميةالحربعقبللمجتمعالأخلاقي

لبعضتشاؤفاأقلرسوماتهوأصبحتأم(.19-8ا19)4

كانعادةولكنه،العشرينالقرنمنالثلاثينياتفيالوقت

وجروز.والحروبالاجتماعيةالشرورتتناولأعمالأيرسم

فإنهالفاشيةنحوالاتجاهمنولانزعاجه.برلينمواليدمن

أحدوأصبحام339عامنيويوركمدنيةإلىألمانيامنانتقل

.أم389عامفيالمتحدةالولاياتمواطني

م(.0091-0281)جورجالسير،جروف

أعمالهوأشهر،الموسيقىمجالفىبارزبريطانىكاتب

مازالالذيوالموسيقيينللموسيقىجروفقاموس

مرجعيا.عملابوصفهواسعنطاقعلىيستخدم

تشييدعلىوأشرفممتازا،مهندساأيضاجروفكان

أنهكمابريطانيا.فىوجسورالغربيةالهندجزرفىمنارات

لندنفىجروفولد.التوراةأبحاثفيحجةأصبح

.لندنفىللموسيقىالملكيةللكليةمديراولوكان

ام(.299-191)5تشارلزالسيرجروفز،

سمعتهأرسى،عالميةشهرةذوبريطانىمو!ميقيةفرقةقائد

ليفربوللفرقةمقيماوقائداموسيقيامديرابوصفه

.أم779عامإلىام639عاممنالملكيةالسيمفونية



أندرييفيتشأندريهجروميكو،274

كتبهاالمحراثسرعةبعنوانمسرحيةمنمأخوذوالاسمالأوبرامعوعملأوبراليا،قائدابعملهأيضاجروفزاشتو

إحدىكانتحيثأم897عاممورتونتوماسومعام،639عامإلىأم619عاممنالويلزيةالوطنية

باستمرأر--تكررآشفيلدديمتسمىامرأةشخصياتها.أم979وأم789عامىفىالإنجليزيةالوطنيةالأوبرا

خشيتكلماوذلكجروندي؟"السيدةتقول"!وماذاعبارةاسميمفونيةللفرقةمشاركاقائداأصبحام679عاموفى

تنتقد.أنالكليةفيجروفزدرس.أم299عامحتىلندنفيالملكية

مننوعالحرونيونسمكسمكالحروئدون،بالموسيقىصدةذاتهمناص!وشغل،دلموسيقىالملكية

!ى...بورنمارثومؤسسةالبريطانيةالإذاعةبهيئة

لساحل(يعيشعلىطواللونالحجمفضيكصغيرالس!?ر
أسماكوتضع.المكسيكغربىوشمالالجنوبيةكاليفورنيا-091)9ائدرييفيتشائدريهجروميكو،

إلىفبرايرأواخرمنالرمليةالشواطئعلىبيضهاالجروشونالسابقالسوفييتيالاتحادفيمهمامسؤولآكانأم(.989

يكونالتيالليالىفىذاثقيأنبدولاض،أوادلم5791عاميبينللخارجيةوزيراعملفقد.طويلةلفترة

فيالشواطئعلىالناسمنكثيرويحتشدمرتفعا.المدفيهاكوزيرمنصبهمنأعفيأم859عاموفي.أم89وه

بيضويفقس.أعسمكالاصطياد،العاممنالوقتهذامثللمجلسالدائمةالتنفيذيةللجنةرئيساتعيينهوتمللخارجية

السلسلةخلال،وضعهمنأسبوعينبعدالجرونيونأسماككبير.حدإلىشرفيامنصباوكان،الأعلىالسوفييت

تسمىالصلةوثيقةسم!صةوهناكالمد.ارتفاعم!أجةأضااهور،السياسيالمكتبفىعضواأم739عامفىأصبح

منا!الىالجزءفيإلاقي!ولا،ارر!خجرونيونجرومي!ضواعتزل.الشيوعيالحزبلسياسةالصانعةالهيئة

ما889عاممنصبه
بيضهاالخليججرونيونأسماكوتضج.كاليفورنيا.-.ء.لم

أيفها.والليلىالنهارحل!حل،وركمنبالقربفلاحينلابوينجروميكووللى

،أم939عامالسوفييتيةالدبلوماسيةبالخدمةوالتحق

عاميبينالمتحدةالولاياتلدىسوفييتياسفيراعملحيث

جروميكوكانام449عاموفى.أم469وام439

،(طع،--.فيأوكسدومبارتونمؤتمرإلىالسوفييتيللوفدرئيسا

!*ط!غبرص-.ص+-خمس!-الأمأنظمةتأسيسفىساهموالذي،العاصمةواشنطهن

رئيساجروميكوكانام469عاح!منوابتداء.المتحدة

المؤتمراتمنوكثير،المتحدةالامإلىالسوفييتيللوفد

!صاليفورنياساحلبمحاداةتعيمقصعيرةفضيةسم!صةالجرونيونا-قوىأشثددةبمعارضض!يشتهرجروميكووأصبح.الدولية

عندماالجرونيونالناسويصطمادالم!صسيك.عرىوشمالارو!صأم،539م!ا!إلىأم2ء9!نيصومن.الغربية

بيصها.لتضعالمد،ارتفاعددىالشواطئنحوتسبحالخارجيةلوزيرنائباوكانبريطانيا،لدىسفيراجروميكو

إلىأم539عاممنثمأم،529وأم479عامىبين

أم(.528-0471)ماتياسجروينفاللى،.أم579طم

النسيانطوى.المثيرةالمناظررسمفيتخصصألماكأرطمرلمج!معل!خارجةوزيرابوصفهجروميكوسافر

الفنمؤرخوأعادحتى،وفاتهبعدتقريباوأعمالهجروينفالدعامالمتحدةالولاياتإلىخروتشوفنيكيتاالوزراء

عشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتأواحرفطاكتشافهبينالاجتماعفيشاركام619عاموفي.ام959

القرنمطلعفىالتعبيريونالفنانونافتتنوقد.الميلاديبالنمسا.فيينافي.كنيديفجونوالرئيسخروتشوف

للاشمئزاز،المثيروأحيانا،الفعالباسلتحدامهالعثريناهـظرلمعاهدةرتالذيالسوفييتىالمفاوضات!يقوظد

ومشاعرك!ير،صح!آألنملول!العاعنأ"أعماأطوللشكلكعثس!افيالمتحدةوالولاياتبريطاليامعالنوويةللتجاربالجزئي

.ء.ء.م3691عامموسكو

لمصلىرسمهاالتيتلكهيلوحاتهواشهر.عميقة

يعرففيماتقعالتى،آيزنهايمفيالأديرةأحدفيالمستشفىتحطمتعبيرجروشديالسيهدة.السددة!جروددي،

.أم551إلىأمء21عاممنفرنسا،شرقيبشمالالآنعاليةدرجاتيتكلفالذيالشخصلوصفالغربفي

الصارخةوالصفراءالحمراءالألوانجروينفالداستخدمهذا!ثليكونماوعادة،السلوكوحسنالحياءمن

البعث،لوحتهفىالانتصارمشهدلنقلالبراقةوالزرقاء.الاخرينتصرفاتعنسخطهعنومعبرانماماالشخص



رسم.المنوالهذاعلىأعمالعدةمنواحدةوهى

علىوأبرزهامأساويةبتعابيرشخوصعدةجروينفالد

الهائلة.بالمعاناةإحساسدلإحداثسوداء،مفرغةخلفية

بينالفترةوفىبألمانيا.فيرزبيرجمواليدمنجروينفالد

مناثنينلدىبلاطرسامعملام،52وه8051عامي

واسمجروينفالدتنصيراسموكانمينز.أساقفةرؤساء

فنيامؤرخاأنغير.نيثارت-جوثارتماتيسهوعائلته

عشرالسابعالقرنأواخرفيجروينفالداسمخطأأعطاه

.الميلادي

الحجمكبيرةمستديرةحضيةفاكهة!روتالجريب

تناولهاعلىالعالممنكثيرةأجزاءفىالناسيقبلنسبيا.

عصيرهايشربونكما.السلطاتوفي،الصباحوجبةفي

أيضا.اللاذع

ويتكونسم،أهو01مابينفروتالجريبقطريبلغ

أصفر.جلديبلحاءمحاطوهوفصا،41إلى1.من

وعلىوالبذور.والعصيراللبعلىالفصوصوتحتوي

لاتحتويربماللتسويقالمطروحةالأنواعأغلبأنمنالرغم

فاكهةأنهاإلامنها،القليلعلىتحتويربماأوالبذور،على

.جبفيتامينغنية

الأبيضمنفروتالجريبوعصيرلبالوانوتتفاوت

أكثر)المارش(منهالأبيضويعدالأحمر.إلىالورديإلي

.تومسونفهوالرئيسيالورديالنوعأما،أهميةالانواع

النوعوأما.الماردتقفروتجريبباسمأيضايعرفالذي

علىتؤكلماوعادة.لاذعمداقلهاكبيرةحمضيةتمرةفروتالجريب

طازحةوتمقىباليد.الناضجةالثمارتقطص.الدوللعضفىالإفطار

.الفترةتلكحلالوقتأيفىحمعهاويمكنأشهر.لعدةالشحرةعلى
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نسيجويحتويالأحمر.الياقوتفهوالرئيسيالأحمر

وردية.صبغةعلىوالحمراءالورديةالنوعياتبعضولحاء

متشابه.ونسيجمذاقلهافروتالجريبوثمار

العالمي.الإنتاجمن%05حواليالمتحدةالولاياتتنتج

التاليةالمراتبوالصينوكوباالمحتلةفلسطينمنكلوتحتل

فروتالجريبتنتجالتيالبلادوتتضمن.الإنتاجفىلها

وأمشراليا،،والاردنالأرجنتينمنكلاالتجارةبقصد

منهكبيرجزءتصنيعويتمإفريقيا.وجنوب،وباراجواي

تجمد.أوتعلبفصوصأوعصيرشكلعلى

حواليإلىفروتالجريبشجرةتنمو.أشجارهكلو

منلأكثرنموهبعضهاعنيعرفأنهمنالرغمعلىم،9

ذاتبيضاءوزهور،داكنةخضراءأوراقولها.أم5

فروتجريبأشحجاربراعممنالأشجاروتنمو.رائحة

.النباتتطعيمانظر:.المطلوبالنوعوتنتج،أخرى

الرملية،التربةفيخشنليمونجذعالزراعويستخدم

الثمرةوتنموالسوداء.التربةحالةفىلاذعبرتقالوجذع

منسنواتوسبعأربعبينتتراوحفترةخلالفيتظهرالتى

واثنيثمانيةبينتتراوحمدةفىوتنضج.الزهرةمبيض

الإزهار.بعدشهراعشر

بفعلللضررفروتالجريبأشجارتتعرضوربما

أيضاالأشمجارتتعرضوربما.الطقسوبرودةالصقيع

والحشرات،والمنالسوسمثل،الحشراتبعضلهجوم

الحشراتبمضاداتالأشجاربرش!الزراعويقوم.الختلفة

الأشجاريرشمونفهمهذا،إلىوبالإضافةعليها.للسيطرة

13لى

يرخ!لإكا!
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.فروتالجريبإنتاجفيالرائدةالدول

السنويفروتالجريبإنتاجمعدلات

...............الأمريكيةالمتحدةالولايات

متريط!2لم664لم...

ا..المحتلةفلسطين

متريط!04)00.4

..كولا

متريطن000261

.االصين

متريطن0007.12

إلريقياجموب

متريطن000.162

أمراضمنوالثمارالأوراقلحماية،الفطرياتبمضادات

.والجربالقاتمواللونالدهنيةالبقعفيهابما،الفطريات

السكرنسبةتزيدفروتالجريبشمجرةتنضجعندما

تستمرولا.الحمضنسبةتتناقصكما.الثمرةفىوالعصير

يقومونالزراعفإنولهذاحصادها.النضئبعدفيالثمار

المطلوبالقدرعلىيحتويعندما،فروتالجريببقطف

والحمض.والعصيرالسكرمن

.أخرىحمضيةبفواكهفروتالجريبتطعيمويتم

منالقشرةأحمرصغيربرتقالوهو-بالتنغرينفتطعيمه

تانجيلو.تسمىفاكهةينتج-طنجة

جزرفيفروتالجريبأصليرجعربما.تاريجةنبذة

.الميلاديعشراخامناالقرنبداياتإلىالغربيةالهند

عنجديد(نوع)فىمتحولاتطورقدأنهالعلماءويعتقد

جنوبمنحمضيتانفاكهتانوهمابوميلوأوالشادوك

آسيا.شرق

.الطنجال،الثمرة،الموالح:أيضاانظر

لهأيضا؟العضليسمىبالفأرشبيهقارضنالجرييدع

الشعر.كثيفطويلوذيل،طويلتانخلفيتانرجلان

فىتعيشالجرلميعمننوع001منيقربماوهناك

المنغولى،الجريبيعوأشهرهاوآمحيا.إفريقيامنالجافةالمناطق

الشعوببعضأستأنسهالمبرثن،الجرذأيضاويسمى

فييستخدمكماالمثير.وسلوكه،اللطفةوطبيعته،لفضوله

والدوائية.العلميةالأبحاثمنعديدةأنواع

ويبلغجرافا،85منيقربماالمنغوليالجريبيعيزن

برأسوتوجد.الذيلفيهبماسم02منيقربماطوله

أربععلىعادةالحيوانويسيرسوداء.شمعرخصلةالذيل

فقط.الخلفيتينرجليهمستخدفاكالكنغر،يقفزوقدأرجل

الجزءولون،البنىأوالرماديإلىالأصفرمنلونهويتدرج

وتوجد.باهترماديأوفاغ،أصفرأو،أبيضمنهالسفلي

سوداء.أوداكنةبنيةقويةمخالببالأقدام

الصينمنأجزاءفىالبريالمنغولىالجريبيعيعيش

مستعمرةمنهمجموعةوتشكلمنغوليا.ومعظموروسيا

ونهارا.ليلانشطحيوانوهو.للحمايةجحوراتحفر

،والحبوبوالجذور،،والأوراق،النباتاتببصلاتويتغذى

.والسيقان

01بينعمرهيصبحعندماالمنغوليالجريبيعشكاثر

تتراوحلمدةجسمهافياطفالهاالأنثىتحملأسبوعا.21و

المرةفيصغار5إلى4منتلدثميوما،26و24بين

.21عددهايصلوقدالواحدة

بعضبهيعتنيلذا،الرائحةوعديم،نظيفالجريبيع

آذانلهاالجريبيعاتمنوكثير.الغربفيالناس

منصيدتأصولمنالمنزليةالجريبيعاتجميع.حساسة

.م3591عاممنغولياشرقى

أرضيةتغطيةالغربفيالجريبيعاتمربويفضل

عليها.النوميمكنهمادةبأيأوالخشببنشارةأقفاصها

والحبوب،النباتاتببصلاتالجريبيعتغذيةويمكن

منبالرغملهالماءتوفيرويجب.والحضراوات،الصغيرة

الذيالغذاءمنالماءعلىيحصلفهو،الشربقليلأنه

أردغإلىعمرهيصلحتىالمنزليالجريبيعيعيم!.يأكله

أكثر.أوسنوات

العربية.البلادفيالبريالحيوان:أيضاانظر

ك!؟،:ى!ا!3!!-?؟.+قي

بعضلدىمستأنساحيوانايحعلهممابالحيويةمفعمحيوادالجريبيع

دأيفضل.والخضراواتالحبو!منبخليطتغدشهويمكى.الاس

الخش!.شنمارةحطرتهتبطن
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أكبربيرجريتبحيرةتعد.لحيرةلير،!جريت

الأمريكتين،فيالبحيراتكبرياتورابعةكندافيبحيرة

وهيورنسوبيريوربحيراتبعدالمساحةفىتاتيإنهاإذ

تقدربمساحةبيرجريتبحيرةوتغطى.وميتشيجان

الغربية،الشماليةالأقاليمفيتقعوهي2،كم328.31

كندا،منالرئيسيينالإقليمينمنكلمنجانباوتشغل

كما،الداخليةالشماليةوالسهولالكنديالدرعوهما

ويغطهاالشماليةالقطبيةالدائرةضمنيقعمنهاجزءاأن

ديسالبحيرةذراعاوتمتد.العامأرباعثلاثةحواليالجليد

جافةمنطقةوهيالتندرا،إقليمإلىشمالأوماكتافيش

بتفريغبيرجريتنهرويقومالأشجار.منوخاليةباردة

ممرأطولمنجزءأليجعلهماكينزينهرفىالبحيرةمياه

كندا.فىملاحيمائي

التروتةسيماولاكثيرةأسماكعلىالبحيرةتحتوي

المحيطةوالمنطقة.الكراكىوسمكالأبيضوالسمك

فورتمنطقةسكانويقوم.البريةبالحياةتزخربالبحيرة

منالكثيربصيدالبحيرةمنالغربيالجنوبفيفرانكلين

جريتاسمإطلاقأنويحتملفرائها.لتسويقالحيوانات

لأنوكذلكرقعتها،اتساعبسببكانالكبير()الدببير

سواحلها.علىتعيح!كانتالدببة

البتشبلندمادةمنكبيرةكمياتتعدينأمكنوقد

الشرقيالجانبعلىإيكوخليجقرب(اليورانيوم)أكسيد

،ام069وعامالعشرينالقرنثلاثينياتبين،البحيرةمن

صنععلىالمادةتلكمنالمستخلصاليورانيومساعدحيث

بيرجريتبحيرة

2م32831.المساحه:

البحرسطعمستوىفوقام56:ألارنفاع

م()693قدفاا9920:عمقأقصى

لملممر

الثانيةالعالميةالحربأثناءاستخدمتااللتينالذرشينالقنبلتين

أم.459سنة

منالنوعوهذاأوروبا.فيكبيركدبدالنالجردت

64بينمايزن،ومألوفمميز،مظهرذو،قويالكلاب

عندلممم76حواليمنهالذكرويرتفع.كجم97و

وفرو.سم72حواليإلىالإناثوترتفع،الأكتاف

وأسوداء،اطرافلهاللونبنى،سميكقصيرداينالجريت

سوداء.بقعذاتبيضاءأوزرقاء

عشرالسادسالقرنخلالألمانيافيداينالجريتنشأ

الخنازيرصيدفياستخدمماأولواستخدم.الميلادي

فإنبمالانأما.حراسةكلببوصفهاستخدمكما،البرية

مطواعة،عائليةحراسةكلابتعملداينالجريتكلاب

أوروبا.دولوبعضألمانيافى

بز*!اتاشتهرتأ!لندافيضيةصدن!جرفي

منطقةفىالقريةوتقع.هناكتعقدكانتالتيالهرب

وكان.الإنجليزيةالحدودمنبالقربوجالويدمفريز

إلىيفرونسريعزواجفييرغبونالذينوالنساءالرجال

الزواجعهدأداءسوىهناكعليهمكانوما،جرينجريتنا

الزواجمنالنوعهذاوظلشهود.أمامتقامطقوسأثناءفى

عامفيالزواجقوانينتغيرتحتىعليهماهوعلىباقيا

إعلامإلىبحاجةوالزوجاتالأزواجوأصبح.ام939

إليهايلجأقريةأيةوأصبحت.زواجوثائقإلىأو،زواج

أحياناتسمىعجلعلىقرانهملعقدوالزوجاتالأزواج

جرين.جريتناباسم

هذايعيشالأنقليس.سمكيشبهسمكالجريت

.العكرةالخلجانوفي،العميقةالمياهفىالبحريالسمك

استشعارقرونستبهتحيط،الشكلدائريفمللجريث

.حادةقرنيةأسنانالجريثلسانعلىويوجد.قصيرة

قرونالجريثلسمكبيضا.تضعانالجريثسمكمنسمكتان

.ضعيفتانوعينانفمهحولناتئةاستشعار

!لمألولاباالرنينبيهة،لخريطةملطمه!

لمتحدهلم:*ىةبيير

لملساآالعرليين\"الثنممالبةبخحططعأت

لح-يويموبء6-غصث.كندا؟-ص؟.

حسعرنا+كاط2!لأ5طولحطشماال012-*لأ-!لمجر

؟،كأ-سلاذالأ-ضور!!رس-ير

لالحيرهـغلئر؟س،-

"!-----لحر---ء-------ء--+-المئطبي!افوةءبر؟لد----كأء---،ض-حتء*ء-!!

!أحو-في!-س--ء7أيكاجزيرة--4ثبئه!ك!طئصلاررس-

اكيمبففث.3-

7ح-العشنبيةسنتدتلالم"63--أى92!-أيكوءع

---ءبحهيرةركاك!نباسبرلسنرركاص--لاى

،بخيرهلخره-لا-ليرجريتمحمغ!ءح-!مربم--:77فيى-*ء
كا-.3.--"تاملتم--س!س،لأ

؟،كلى3--!لىط-ضالاس-!لأمحيفى*لأ!+كبمي-غ7

صدع---لرالكلدى-++دورتلأيخررابرمم!يول!-+3+-:خجردصاعس

،خ-؟--يط*.".قؤشضتحيزفالىحر-صكا6-++7-*،،ص?!محدية-ط!ظرزء-س

.ول-تي،*ىصرحراخحر!!ماونخ-،-شءسير .-يلونايف!53-س

ث!!الغرلمجةالشمأليةالمعاطعات-377-ءص

ميل0001002

كم0001002003
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السمكفىثغرةلحفرالأسنانهذهالجريثويستخدم

منالنوعهذاوينتج.لأكلهالموتوشكعلىأوالميت

سبيلفعلى.اللزجةأ!لاميةاالموادمنكبيرةكمية،السمك

يملأهلاماتنتجأن،الأطلسيةالجريثلسمكةيمكن،المثال

.واحدةدقيقةفيدلوا

م(.767-996أهـ،05-)08جريجابن

الإمام،الأعلامأحد،جريجبنعبدالعزيزبنعبدالملك

القرشىالوليد،وأبوأبوخالد،،الحرمشيخ،الحافظ،العلامة

أمحلم.اأوعيةمنكان،التصانيفصاحب،المكي،الأموي

عمهوروى،والزهريوعطاء،ومجاهد،،أبيهعنروى

زيدب!حماد-والحمادان،أقرانهمنوهو،الأوزاعى

سفيان-والسفيانان،أ!طاناويحيى-سلمةبنوحماد

أحلمادونمنأولهوروغيرهها.-عيينةبنوسفيانالثوري

تعبدصاحبكان،حافظثقة:عنهالذهبيقال.بمكة

.وشاخكبرحتىالعلميطلبومازالوتهجد،

موسيقى.(م34817091)ردواد!،!جرلج

والرقصاتالأكانىغرارعلىمومميقاهألفنرويجي

وموسيقىأغانيجريجأ!أعماوتتضمن.النرويجيةالشعبية

للفرتموسيقيةوقطعاالموسيقيةوالفرقالغنائيةللجوقات

وألحاناوإيقاعاتأضعبيرباغنيةأنغاماألحانهوتبرز.الآلية

أصلية.

للبيانوألحاناالموسيقيةجريجأعمالأشهروتتضمن

ويتضمن.العشرةالاحجامذاتالغنائيةالمقطوعاتمثل:

ورقةمثلجيدابمالمعروفةالمقطوعاتمنعدداالعملهذا

الزفافيومأم(بم)886الربيعإلىأم(؟)867الألبوم

بلحنهأيضاجريجواشتهرام(.)698ترولدهوجنفي

للبيانوأم()986الثانويالموسيقيالسلمعلىكونشيرتو

جريجأعمالأشهروتتضمن.المولمميقيةوالفرق

شعبية،مختاراتوحصذلك،النبيلمعزوفةالأوركسترالية

وفي.كينججبلعالةفىأنيترا،رقصةبمالمباح:مثل

امعتخدمأم876عام

المسرحيالروافطالمؤلف

إبسنهنريكالنرويجي

المتعددالأوركسترالياللحن

بيرجنت.لمسرحيةالأجزاء

هاجربإدواردولد

بالنرويج،بيرجينفيجريج

للبيانوماهراعازفاوأصبح

بلغوعندما،صباهفي

جريجإدوارد،عمرهمنعشرةالخامسة

عامفيهوتخرجبألمانيا،ليبزجفىالموسيقيلالمعهدالتحق

،أم863عامبالدنمارككوبنهاجنإلىوسافر،أم862

وكان.نوردراكريكاردالنرويجىبالملحنالتقىحيث

نرويجيمعهدإنشاءفييأملانونوردراكجريج

.أم686عامتوفينوردراكولكن،للموسيقى

عاموفي.النرويجإلىجريجعادنوردراكوفاةبعد

فيللموسيقىالنرويجيةالأكاديميةبإنشاءقامأم867

العامذلكوفي.النرويجعاصمة(الان)أوسلوكريستيانيا

أغنياتعدةلهاوكتبهاجربنيناعمهجرلإبنةتزوج

ام(.)864أنتأحبكبينهامن

وأم866عاميبينكريستيانيافىجريحعالق

فرقةوقائدموسيقيامؤلفابوصفهمشهوراوأصبح،أم874

عاموفي.للنرويجشهرةموسيقاهنجاححققو.مومميقية

مدىسنويادخلاجريجالنرويجحكومةختأم874

كرسحيق،بيرجينمنبالقربمنزلفيواستقر،الحياة

الموسيقي.للتأليف!حياتهبقية

أم(.09ء-)9181أوغسطسجريجوري

فياستكشافيةبعثاتأرلغقادأستراليمست!صشف

بيرثشماليالبلاداستكشفأم846سنةففىأستراليا؟

بينالمنطقةاستكشفأم848عاموشي.الغربيةبأستراليا

قامأم855عاموفيأستراليا.غربيوجاسكوينمرنهري

بالأراضىالحاليةدأروينمنلالقربقاعدةمنبرحلة

فيبرزبينإلىشرقاثمفكتوريا،نهرممبعإلىالشمالية

لودفيجالمست!صشفأثراقتفىام857عاموفىكوينزلاند.

ليكارت.

م(.406-54)0القديس،الأولجريجوري

عنمسؤولأوكانبايطاليا،م095عامفيبالاانتخب

كماتقريبا.كلهاالبابويةالحكومةفروعمهامتنظيمإعادة

إيطاليافيالبابويةالولاياتإداراتإصلاحبإعادةقام

إفريقيا.وشمالىحالئا()فرنساالجنوبيةأ!أخااوبلادوصقلية

،البابواتحقوقحمايةعلىحريصاجريجوريكان

مزاعمضدللأساقفةرئيسابوصفهمسصبهكنودا!

فيهوصفكتاباجريجوريوضع.القسطنطجنيةبطريرك

وبعث،المثاليالأسقففيتوافرهاالواجبالخصائص

إنجلتراإلىبعثةفيكانتربريأسقفأوغسطينالقديس

.هناكسكسونيين-الأنجلوادعوةفيللبدء

مناثنانوكان.غنيةعائلةفيرومافيجريجوريولد

أجابيتوسوالقديسالثالثفيليكسالقديص!وهماأجداده

ليصبحارتقىم573أوم572عاموفي.بابوينالأول

راهبا،أصبح،م574عامنحووفيروما،لمدينةحاكما
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أسسكما،لعائلتهكانتالتيالعلإمةالثروةبتوزيعوقام

نحووفي.صقليةفيعائلتهعقاراتفياخرىأديرةستة

شماسمنصبفيالأولبنديكتالباباعينه،م578عام

مهم.بابويإداريمنصبوهو،السبعةروماشمامسةمن

سفيراجريجوريكانم58وه957عامىبينالفترةوفي

وترك.القسطخطينيةفىالبيزنطيالإمبراطوريالبلاطلدى

058منأكثربينهامنالكتاباتمنمجموعةجريجوري

رسالة.

راراا!ام(.142-أ1)55سعاول!جرلجوري

بنشرقيامههوأهميةايلأكثروإنجازهبإيطاليا،ام227عام

عامالبابويةالمراسعيممنوموثقةمكتملةمجموعةأول

الأساسىالقانونهيالمجموعةهذهوكانت.ام234

منقحقانونإصدارتمحتى،الكاثوليكيةالرومانيةللكنيسة

.أم719عام

اسمهوكانبإيطاليا،آنانجىفيجريجوريولد

مرتبةإلىبترقيتهالثالثإنوسنتالباباعمهوقامأوجولينو،

الكاردينالهوجريجوريوكان.أم891عامكاردينال

نأقبلالأمناستتبابوعززللفرنسيسكانيين،الحامى

البابا.منصبتوليهوبعدهبابايصبح

الثانيفريدريكمعمتكررصدامفيجريجوريوقع

بقيادةمرارافريدريكووعد.المقدسةايلإمبراطوريةإمبراطور

مرةبوعدهنكثأنوبعد.المسلمينضدصليبيةحملة

حقوقهمنبحرمانهجريجوريقام،ام227عامأخرى

محروماكونهمنالرغموعلى،التاليالعاموفي.الكنسية

سلطانمعاتفاقابتوقيعهانتهتحملةفريدريكقادكنسيا،

بيتعلىالنصارىبسيطرةقضىالكاملالملكالمسلمين

المسلموناستعادهاحتىبقبضتهموظلت،والقدسلحم

سلاممعاهدةجريجوريوعقد.أم442هـ،426عام

فريدريكحرمانالباباوجدد.أم023عامفريدريكمع

البابويةبينمعركةفىأم923عامأخرىمرةكنسيا

إيطاليا.علىالسيطرةأجلمنوالإمبراطورية

أم(.585-)2015عشرالثالثجريجوري

للإصلاحعهدهوكرسبايطاليا،أم572عامباباانتخب

تعليملتحسينأولويةأعطىفإنهبابا،وبوصفه.الكاثوليكي

نظمتجهودهخلالومن.الكاثوليكالدينرجال

أساقفةلتدريبالدراسيةالحلقاتمنكثيراالكنيسة

أصبحتالتيروما،فىالرومانيةالكليةووسع،الأبرشيات

وساعدت.لهتكريماالجريجوريةبالجامعةبعدفيماتعرف

ألمانيافيالبروتستانتيمئالتقدمعلىالأعمالهذه

كاثوليكية.دولةبولندامنوجعلت

النصرانيالنظامعلىجريجوريوافقأم575عامفي

جريجوريشمجع.نيريفيليبأسسهالذيالأوراتوري

والهندالصينفياليسوعيةللجماعةالتنصيريالعمل

الجريجوريالتقويماستبدالأعمالهأشهر.والبرازيلواليابان

.ام582عامالقديمالجوليانيبالتقويمدقةالأكثر

واسماسمهوكانبإيطاليا،بولونيافيجريجوريولد

كاردينالأالرابعبيوسالباباعينه،بونكومباجنيآوجوعائلته

.أم565عام

التقويم.أيضا:انظر

-أ20)0القديس،السابعجريجوري

بتجديدقامبإيطاليا.أم730عامباباانتخبأم(.850

الدينرجالزواجحرمتالتيالبابويةبالمرا!ميمالعمل

(.الكنسيةالمناصب)بيعالسيمونيةحرمتكما،النصارى

قبلمنالتصيبحرمإصلاحيابرنامخاأيضاوبدأ

رموزالدينرجالالعلمانيونيمنحبموجبهوالذيالعلمانيين

العلمانيينقبلمنالمنحهذاكان.الكنسيةمناصبهم

المناصب.يحتلونفيمنالتحكمفرصةيعطيهم

معنزاعفيالتنصيبحقمنالعلمانيينمنعقرارأدخله

الإمبراطوريةأباطرةظلولقرون.الرابعهنريالإمبراطور

والأساقفة.الأديرةورؤساءالكهنةيعينونالمقدسةالرومانية

هنريجمعالكنسيةالتعييناتبعضحولخلافاتوعقب

جريجوريمنكانفماالبابا،عزلوأعلنالأساقفةمجلس

الكنيسة،عضويةمنهنريبحرمانقرارأأصدرأنإلا

منكثيرالأنونظرا.بالطاعةلهالولاءمنأتباعهوأعفى

قلعةفيلجريجوريهنرياستسلمالبابا،أيدواالألمانالأمراء

عامففياندلمجددا.النزاعأنغير.أم770عامكانوسا

منهنريبحرمانأخرىمرةجريجوريقامأم080

نأقبلهقطبابايحاولولم.خلعهوأعلنالكنيسةعضوية

هنريأنتخبالعامذلكوفي.منصبهمنإمبراطورايخلع

بوصفهالثالثكليمنتالألمانالأساقفةمنمجلسومعه

عامرومااحتلالهبعدبابابتتويجههنريوقامالبابا.

.أم850عاممنفاهفيجريجوريتوفي.ام840

اسمهوكانبإيطاليا،توسكانيافيجريجوريولد

ند.هيلدبرا

انتخبام(.276-0121)العاشرجريجوري

شساغراالمنصبهذاظلأنبعدبايطالياام271عامبابا

إصلاحيامرسوماجريجوريأصدرتقريبا.سنواتلثلاث

لمدةالمنصبشغلعدملتفاديالبابويةألانتخاباتينظم

المستقبل.فيطويلة

واسماسمهكانلمحايطاليا،بياسنزافيجريجوريولد

الذكاء،شديدرجلاوكان،فيسكونتيتيدالدوهوعائلته
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فلسطينفىجريجوريوكان.باريسفىاللاهوتدرس

إلىسارعثمومنالبابا،منصبلشغلبانتخابهعلمعندما

يحم!أنفيأملا،ليونفىعامكنسيمجلسلعقدالدعوة

دعاكما،القدسعلىوألاستيلاءالصليبيةالحركةالمجلس

جريجوريوكان.المجلسلحضورالبيزنطيللإمبراطورممثلين

اللتينوالرومانيةاليونانيةالكنيستينتوحيدإعادةفييأمل

علىالألمانالأمراءوشجع،أم450عامرسمياانفصلتا

منذشاغراظلالعرلقلأنجديد،مقدسإمبراطورانتخاب

منرودلفالأمراءانتخبأم273عاموفي.أم025عام

.إمبراطورابسبير!ها

7)ميادالصحافةبماليوميةالصحيفةانظر:.الجريدة

الصحاهسة(.

بنجريرم(.732-065هـ،أ41-03)!جرير

من.سلمةبنبدربنالخ!فىبالملقبحذيفةبنعطة

العصرشسعراءمن.تميممنثميربوعمنثه!كليب

اليمامةأرضمنالوشمقرىإحدىأثيفيةفيولد،الأموي

الوردأبوهمإخوةوله.أبيهمثلكليبيةجريروأمنجد.في

وحكيم.وعمرو

صباهوقضىالشعر،أبناؤهايتوارثبدويةبيئةفىنشأ

حادثةحدثتحتىتالررواديفىأبيهغنميرعىوشبابه

كليبقومهمعسليطبنوتشاجرحين،موهبتهأظهرت

معالتحماثمجرير،فهجاهم،ديارهمفىغديراوتنازعوأ

الطائىالنبهانىالأعورامنهم،ذلكبعدآخرينشعراء

المجاشعى.والبعيث

تميممشاعركانتفقدالشهيرةالهجائيةمعركتهأما

عاما.أربعينقرابةالنقائضشبادلاناستمرا،الفرزدقالكبير

من،كثيرينشعراءمعاصطدم،الشرسةالمعركةتلكوأثناء

نقائضمعهوله،التغلبىالأخطل:الفرزدقبعدأشهرهم

واللعينالبارقيمرداسبنولممراقة،الفرزدقمعكنقائضه

العاملي،الرقاعبنوعديالتيميلجأبنوعمر،المنقري

هجاءهاتخذ.الفحولهؤلاءوغيرالنميريوالراعي

فبدأوالخلفاء،الأمويينالولاةمدحإلىممبيلاوشهرته

بنعبدالملكمدحثمالعراقوالىيوسفبنبالحجاج

،وهشامويزيدوسليمانالوليد:بعدهمنوأبناءهمروان

وخليفة.والياعبدالعزيزبنعمرومدح

ابنجعله.تقدمكماالنقائضمعركةقطبىأحدوهو

وقد،الإسلاميينالشعراءمنالأولىالطبقةفىسلام

علىأجمعواأنهمإلاأشعر؟تميمفحليأيالنقاد:اختلف

جعلمماامشهلالهوحسنمطالثصائدهفىالنسيبرقة

ذلك.علىيحسدهالفرزدقاللدودخصمه

وعلاقةمتبادلحبالفرزدقوبينبينهنشأوقد

يمنعلاواحترافافناالهجائيةمعركتهماوأصبحت،حميمة

حينللفرزدقجريرمراثىذلكعلىوالدليل،الصداقةمن

:يقول

وهدهاتميماأضنىلقدلعمري

الفرزدقموتالدهرنكباتعلى

أيضا:وقوله

صادفاائخبركانلئنلعمري

وجلتتميمبلوىعطمتلقد

حرةالفرزدقبعدحملتولا

تعلتنفاليىمنحفلذاتولا

كتابهاوطبقالباقيةاضقائضاصفحةأغلقتوبوفاته

منأشهرستةبعدالألدخصمهبالفرزدقفلحة!الأبد،اإلى

أبياتمنكبيرةطائفةالعربىالشعرديوانحفظوقدو.

من،مختلفةمقاماتفىبهايستشهدالتىالسيارةجرير

المدخ:فيقولهذلك

المطاياكبمنخيرألستغ

راحبطونالعالمينوأندى

:الغزلفيوقوله

حورطرفهافيالتيالعيونإن

قتلانايحيينلمثمقتفننا

بهلاحراكحتىالفبذايصرعن

إن!انااللهخلقأضعفوفن

الفخر:فىوقوله

تميمبنوعليكغفمبتإذا

غفماباكلهمالنالرحسبت

نميرمنإنكالطرففغض

ولاكلابابلغتكعبافلا

المتهكم:اسماخرالهجاءفىوقوله

مربعاسيقتلأنالفرزدقزعم

يامربعسلامةبطولأبثر

قوله:وكذلك

للقرىتنخنحإذاوالتغلبي

الأمثالاوتمثلاستهحك

م(.787-407أهـ،07-)85حازمبنجرير

ثم،الأزدي،شجاعبنعبداللهبنزيدبنحازمبنجرير

المعمر.،الثقة،الحافظالإمامالنضر.أبو،البصري،العتكى

والحسن،البنانىوثابت،السختيانيأيوبعنروى

داودوأبو،عيينةابنروىوعنه.وغيرهم،البصري

ثقةكانكثير.وخلق،منهالبنوحجاج،الطالسي
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إلىالكهولةفىارتحلالبصرةأهلأجلمنصالحا،صدوقا

بها.وحدثالكثير،وحملمصر،

-؟هـ،51-؟)البجلىاللهعبدبنجرير

صحابرعمرو.أبوجابر،بناللهعبدبنجريرم(.671

مقرباكان.اهـوبايعه.سنةعقيطالنبيعلىقدممشهور،

اللهرسول"ماحجبنى:قولهذلكعلىيدلظ!ت!النبىإلى

إلىضويهب!النبيبعثه".تبسمإلارافيولاأسلمتمنذ!!

فيهلخثعمباليمنبيتالخلصةوذوفهدمها،الخلصةذي

عدطالنبيمعحج.اليمانيةالكعبةلهويقالتعبد.أصنام

وقتالوداعحجةفي)أيالناسيستنصتأنمنهوطلب

قومه.علىعمروقدمهالعراقفتوحفيشارك(.الخطة

فيهقالجميلأ،كان.القادسيةفتحفىعطمأثرلهموكان

رسولعنروى".الأمةهذهيوسف"هو:الخطاببنعمر

العراقفي)بلدقرقيسياءفيتوفى.حديث001عيذالله

(.الفراتنهرعلى

م(.408-728اهـ،88-11)0الضبىجرير

الثقة،القاضيالحافظالإماميزيد،بنعبدالحميدبنجرير

.الأعلامأحد.الكوفى،الضبيأبوعبدالله

الأعمش،عنروى،العلمبهاونشرالرينزل

ابنروىوعنه،وغيرهم،السائببنوعطاء،والثوري

ابنقال.وطائفة،المباركوابن،حرببنوسليمانالمدينى

عمار:ابنوقال".إليهيرحلالعلمكثيرثقة"كانسعيد:

وهو،بالريوفاتهكانتصحاحا".كتبهكانتحجة"هو

الأصل.كوفي

زكريا.بنالمعافيانظر:.الفرجأبو،الجريري

،الجذوعرقيقةالبريةالنباتاتمنمجموعةالجردس

واسياأوروبافيتنمو،الأجراسشكلعلىزهورذات

وتعردت.الشماليةوأمريكا

الزهورباسمعادة

مننحواوتشمل.الجريسية

الكثيرويزرعنوع،003

وتتصف،الحدائقفيمنها

وأالأبيضباللونالأزهار

الأرجواني.أوالأزرق

منالكثيروينمو

فىالأوروبيةالجريسيات

بعضهاوينمو،الجيريةالتربة

منالقليلينمو.الجبالفوق

الجريسالشماليةأمريكاجريسيات

التىالمحبوبةالأنواعومن.المستنقعاتأوالرطبةالأماكنفي

قد،كانتربريأجراسيسمىنوعبزراعتهاالناسيقوم

الحجم،كبيرةزهورولها-واحدمترإلىارتفاعهايصل

بريا.وتنمو،أرجوافطلونذات

رسام.م(7291-م1)887خوان،جريس

الرسمأسلوبفيكبيرةإسهاماتلهالمولد،أسبانى

رسومهوموضوعات.التكعيبيةالمسمىالحديث

مماأكثربالألوانوغنيةوضوحا،أكثرالتجريديةوملصقاته

بيكاسوبابلوأمثالمنالتكعيبيينمنسابقيهأعمالفي

أعمالهفيبالموضوعاهتمامهوبفضل.براكوجورج

بالتقليدترتبطأعمالهفإنالتقليديةالأسبانيةوالألوان

ا!لعمارفنبأنهامرةذاتأعمالهجريسوصف.الألحسباني

التكعيبيةباسمالتكعيبيألمملوبهوعرف.ا!للونالمسطح

المركبة.

خوزيهالحقيقياسمهوكانمدريد،فىجريسولد

عاموفى،أم409عامالرسمبدأجونزاليز.فيكتوريانو

.وبراكببيكاسوالتقىحيثباريسإلىانتقلام609

وكان.الرسمفىبأسلوبهماعظيفاتأثراجريسوتأثر

الذين-أوائلبينمنشتاينجيرترودالأمريكيالكاتب

دعمه.فيأخيراأسهموقد،بأعمالهأشادوا

المزهر،النباتمننوعالزهرالكبيرالجريس

وأحمراءأو،اللونزرقاءتكون،الجرستشبهأزهاره

فيتراوحالزهورأما،سم9.إلىالنباتطولويصلبيضاء،

مزهرجذععلىمتباعدةوتنمو.سم8وسم5بينماطولها

الشكل،فبيضيةالزهرالكبيرالجريسأوراقأماواحد.

عندتنشأالتيالأوراقطولويبلغ،الشعيراتوتكسوها

فأقلالمزهرالجذعفيتنموالتيأما.سم25النباتقاعدة

يعيشأيالحولثنمائينباتالزهرالكبيروالجريسطولأ.

الصيففيإلاالنباتيزهبرولا.يفنىثمفقط،حولين

والأراضيالأحراجفيبرياوينمو،زراعتهبدءمنالثاني

الأصلىوموطنه،الحدائقفيأيضاويزرع.الصخرية

أوروبا.جنوب

لجريس.ا:أيضانظرا

ذاتعرسابنحيواناتمننوعيناسمالجردسون

وابن.والجنوبيةالوسطىأمريكافيتعيش،البنىالفراء

طولهويبلغ،للبنيممائلرمادياو،اللونرماديعرس

حجما،اصغرفهوالصغيرعرسابنأما.سم07حوالي

جزءالنوعينولكلا.البنيأوالأصفرللونمائلفرووله

عبرالأبيضللونمائلخطويمتد.اللونأسودسفلي

جانبيه.كلامنالعنقأسفلوإلى،الجبهة
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يعيش،عمقهأسفلإلىحمهتهمىيمتدمائلحطلهالصغيرالجريسون

المكحتموفة.والمناطة!العاباتفي

واشبراريالغالاتفىالجريسونحيواناتوتعيعق

وأالأشجارجذوعتحتأجحارهاوتبني،المكشوفة

الفئرانوتقتات.المقطوعةالأشجارجذوعوفيالصخور،

وتلدوالطيور،والأفاعيوالحشراتالاخرىوالقوارض

جراء.أربعةإلىجروينبينماالجريسونأنثى

أم(.957-)9151.ئوماسالسير،جريشام

.لندنفيالملكيةالبورصةأسسإنجليزيماليوخبيرتاجر

باسمالمعروفالاقتصاديالمبدأبإرساءجريشاماشتهر

تطردالرديئةالعملةأنعلىلنصوالذيجريشامقانون

كانإذاأنهجريشاميعنىالقولوبهذا.الطيبةالعملة

لهماولكنالشرائيةالقوةنفسمعدنيتيننقدلقطعتي

يكتنزونسوفالناسفإنمعدنابوصفهمامختلفت!تقيمتين

قيدقيمةالأقلالقطعةتاركينالأثمنالنقديةالقطعة

.التداول

،كمبردجبجامعةودرس،لندنفىجريشامولد

ثروةوجمع،لندنفىمرسيدسشركةفيعضواوأصبح

إنجلتراسفيركانأم561وأ9ءهعاميبينعطمة.

فارسلقبالأولىإليزابيثالملكةومنحتههولندا،لدى

لخدماته.تقديرا

ثروتهكلكرس،أم456عامالوحيدابنهوفاةبعد

بناءفيجريشاموبدأ.أ!امةاوالخدماتالخيريةللأعمال

عامبنائهاتكملةتمتر،أم566عامالملكيةالبورصة

بيشوبسغيتشارعفيجريشامكليةتأمميستم.أم568

فيمحاضراتلتقديم،وفاتهبعدلندنرأسهمسقطفي

والبلاغة.والطبوالموسيقىوالقانونواللاهوتالفلك

.أم795عاممنذهناكتقدمالمحاضراتوظلت

الملكية.البورصة:أيضاانظر

روائيمؤلفم(.1-ء98189)5روبرتجريفز،

عنتاريخيتينروايتينالأدبيةأعمالهتضمنت.بريطاني

أم(؟)349كلوديوسأنا،الرومانيةالإمبراطورية

البيضاءالالهةكتبأم(.)359الإلهكلوديوس

الشعرمصادروفىالأسطورةفيدراسةوهىأم(،)489

(أم)559التتويجميزةكتابهويعتبرالأساطير.في

والشعراءالحديثالشعرحولرسميةغيرتعليقات

فىبحتانقدياالتتويج!()ميزةالعملهذاويكون.المحدثين

جريفزسيرةتعتبرممتعا.مايكونغالبالكنه،الأحيانبعض

أكثربينمنأم(29)9كلهلهذاوداعاالمبكرةالذاتية

شعبية.أعماله

الأشسعاربعضتأثيرأ،أسشعريةاأعمالهأكثرتتضمن

(ام189-191)4الأولىالعالميةالحربحولالواقعية

فقد،الأحوالأحسنوفي.المتأخرةالحبقصائدوكذلك

إلىقصيدتهفىعنهتحدثالذيالتاكوتقصائدهحققت

.الشتويالمقرفىجوان

وعاشكثيرا،وسافر،بلندن،ويمبلدونفيجريفزولد

ميوركا.الأسبانيةالجزيرةفيطويلةلفترة

ام(.853-)6917جيمسروبرتجريفز،

الغدةمرضعنأم835عامتقريراقدم.أيرلنديطبيب

ذلكومنذ.الدرقيةالغدةتفخمباسمالمعروفالدرقية

انظر:جريفز.مرصاسممالحالةهذهعلىأطلقالتاريخ

المعديةبالأمراضمهتماجريفزكان.الدرقيةالغدة

لمرضىالسليمةالتغذيةضرورةعلىوأصر،الحادة

.الحميات

فيإكلينيكيةمحاضراتبعنوانكتاباجريفزألف

أم(.)848الطبممارسة

دبلن.فيوتعلمجريفزولد

أمريكىننان(.-أم019)موريسجريمر،

أثرتبينالتىالمائيةالألوانذاتالفنيةبلوحاتهاشتهر

مثلسلاسلفيللعملجريفزعمد.الشرقيالتصوف

وغالبا.الاوراقسلسلةأوالقمرضوءلوحاتأعماله

الطيور.خصوصا،الحيواناتعنلوحاتهموضوعيكون

توبي،ماركالأمريكيالفنانتأثيراتإلىأعمالهوتشير

فىبأنتؤمنبوذيةفرقةوهيوالزنيةالفلسفةكدلكر

التأمل.طريقعنالحقيقةطبيعةإلىينفذأنالإنسانمقدور

فنانوهو.أوريجونبولايةفاليفوكسفىجريفزولد

ولكنه،عدةأرجاءإلىسافر.بنفسهنفسهتعليماعلىاعتمد

عملأولظهروقدأمريكا.غربيشمالفيأساساعاش

بمتحفمعرضفيعرضعندماأم،939عاملهملفت

.نيويوركمدينةفىالحديثالفن

(
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المتعلقالشخصيالطاعهتعكسجريفزموريسالفناننقشمنلوحة

.للفناننموذحينمطعنتعبروالتيللطور،الرمريةبالصور

كنتشمالفىمحليةحكومةذاتمقاطعة!جرفيم

منالجنوبيوالجزء.نسمة000.09سكانهاعددبإنجلترا،

تطورتالثقيلةالصناعةولكن.الأغلبفيزراعيالمقاطعة

ويعدالتايمز.لنهرالجنوبيةالضفةطولعلىالشمالفي

والطباعة،الورقلصناعةمركزينونورفليتجريفندميناء

اللإسمنت.وصناعة

كنت.:أيضاانظر

ومنتجمخرجام(.489-)1875ود.،جريميت

عاميبينطور،المجالهذأفيالروادمنأمريكيسينمائى

فيساهمتالتيالأساسيةالأهدافأم129وام!.8

وتتضمن.محببروائىفنإلىالأفلامصناعةتحويل

أهمامتدتالتحرير.فىالماهرةألمماليبهالأساسيةإسهاماته

وأم139عاميبينللأفلاممخرجاحياتهفترات

.أم249

بولايةكرستوودمنبالقربجريفيثواركديفيدولد

منوتمكن،المسرحعلىمعسرحياتفيومثل،كنتاكي

عامالسينماصناعةيقتحمأنقبلتمثيلشركاتإنشاء

المشهديةرائعتههوجريفيثأفلامأشهركان.أم809

الأهليةالحربتناولتالتىام(19)5أمةمولدالتاريخية

التعصبالتاليفيلمهوكان.كلانالكوكلوكسوبروز

ولكنه،تاريخيةحقبلأرلغتمتدطويلةملحمةأم(19)6

أمة.مولدبفيلمهبالمقارنةالمشاهدينلدىئحاحاأقلكان

المحطمةالزهورالأخرىالصامتةجريفيثأفلاموتضمنت

أيامام(،29)0الشرقصوبالطريقام(،)919

أم(.)249؟مدهشةالحياةأليستأم(،)219العاصفة

لنكولنأبراهامهماناطقينفيلمينجريفيثأخرج

ام(.319)النفمالأم(،039)

-)1845ووكر.صمويلالسير،جريفيث

بينمرتينبألحمترالياكوينزلاندوزراءرئيسأم(.029

للقضاءرئيسأولكانكماأم،398وم1883عامى

عاموحتىأم309عاممنالأستراليةالعليابالمحكمة

.ام189

الكناكتشغيليمنعقانوناأجازللوزراءرئاستهوأثناء

مزارعفيعمالأ(الجنوبيالهادئالمحيطجزر)شعب

السكر.قصب

إلىسافرويلز.فيتايدفيلميرثيرمواليدمنوجريفيث

برلماندخلأم871عاموفىأم،854عامفيأستراليا

كوينزلاند.

بأنيؤمنكانإذ،الفيدراليالاتحادجريفيثأيد

ظلفىدولأذاتيبحكمتتمتعالتيالمعستعمراتتصبح

فيمؤتمراحضرأم883عاموفي،مركزيةإدارة

فكتورياسياسيوإليهدعاالذيالمؤتمروأعطى.لمميدني

وأعد،الفيدراليالاتحادمسألةلمناقشةفرصةالمستعمرات

تشريعيةهيئةالمجلسوكان.بدستورهتتعلقمسودات
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باركسهنريالسير.ودعاالتنفيذيةالسلطاتإليتفتقر

عامفيدستوريمؤتمرإلىويلزنيوساوثوزراءرئيس

مستعمرةكلمنمندوبينسبعةاجتمعحيث،ام198

الاتحادحولللتباحثوفيجينيوزيلندافيهابما

لرئيسنائباجريفيثالمندوبونوانتخب،الفيدرالي

خاصةلجنةجريفيثترأسالنقالقمنشهروبعدالمؤتمر.

مؤتمروناقش.الاتحاديةأستراليادستورمشروعصاغت

وبصفتهالد!شور.مشروعأديليدفيالدستوريم7981

علنيشيءعمليستطعلماكوينزلاندفيللقضاءرئيسا

البريطانييناصسياسييناتأييداستقطبأنهغيرالمؤتمر،في

للاتحاد.

الأسترالي.الفيدراليالاتحاد:أيضاانظر

شجرة052حوالييضما()مجموعةجنسالجريفيللا

فىمنهانوعا031وينموتقريبا،أستراليةوكلها،وشجيرة

الجديدةكاليدونيافيينمومنهاوقليل،الغربيةأمشراليا

الملونة.بالزهورغنيةشجيراتومعظمها،الجديدةوغينيا

عامة-بصفة-ولكنها،الشكلحيثمنالأوراقوتختلف

،مستديرةرؤوسشكلفيالزهوروتنمو.وشوكيةخشنة

تسمىماوكثيرا،متدرجةألوانذاتفرشاةشاكلةعلىأو

تفضلوهي،للزينةالجريفيللاوتزرعالعنكبوتزهورباسم

الحمضية.أوالمحايدةالتربة

!طيرالأفيذ!هوردغريبمخدوقالجرلدين

هناككانأسد.وجسمنسروجناحارأسله،الإغريقية

أقصىفىسكيثياتسمىبلدةفىللذهبضخممستودع

الشماليةالمنطقةشعبأرضوبين،اليونانشرقيشمال

وكانت.الواحدةالعينذويالأريسماسبيينأرض

الذينالأريسماسبيينمنالذهبتحرسالجريفينات

سرقته.دائمايحاولون

(.م1-1379)876بيرليوالتر،جريفين

بوصفهعالميةسمعةاكتسبأمريكيمعماريمهندس

قيامهبعدمدنمخطط

عاصمةكانبرابتخطجط

.ام119عامفيأستراليا.

مسابقةفىمخططاتهفازت

-ءيم!الحكومةرعتهادليلية

"3!!فيص-جريفيناشتهر.ليةلاستراا

"--ر"مديراوأصبحأستراليافي

!ءت!علىأشرفتالتيللهيئة

-!!-فياستقالكانبرا.تطوير

جريفينبيرليوالترمنا!دبإثرأم129ىام

الخاصمخططهيكملأنقبلليسولكن،المنازعات

وكلية،ملبورنفيالعاصمةمسرحتضمنوالذيبكانبرا،

فىكاسلكراجوضاحية،ملبورنجامعةفينيومان

بالولاياتإلينويبجامعةتعليمهجريفينتلقى.سيدنى

الأمريكية.المتحدة

!نسي،مرس.(م4281-1971)ثيودور،ووص

رمثأعمالهأشص.الرومانسيينالرسامينأوائلمنواحد

أم(.81)9ميدسا

نسخعدةفرسم.وروحهالحصانبقوةجريكوأعجب

إبسونلوحاتهأشهرمن.ركبانبلاخيلسباتمن

والمطبوعاتللوحاتتقليدوهىام(182).دربىداون

منسلسلةالعظيمةجريكوأعمالآخر.الإنجليزيةالرياضية

الهدوءبملامحشخصياتهمتظهرمحانين،أناسصور

والجدية.

أندريلويالكاملاسمهكان.رويفيجريكوولد

جريكو.ثيودور

وردةأيضاويسمى،الزينةأسماكمنالجريلئج

نظيفةأنهارفيمنهالصروفةالقليلةالأنواعتعيش.الأسماك

المناطقمنالباردةالكبيرةالبحيراتوفي،ملوثةغيرجارية

سم06طولهيصلحتىالقطيالجريلنجويممو.القطبية

كجم.2منأكثرويزن

ملونة.وزعالصنحيلجسملهالزيةأسماكسدوعالجريلنج

ولكنه،عاداتهفيالصغيرالسردينسمكالجريلنجيشبه

بنسبةأيضامعدلاتهوتنمو.وحيويةوشعوراحساسيةأكثر

بزعنفتهالذكرويتميز.أزواجفىالربيعفييسبحأكبر.

قيمةذاتالجريلنجأسماكوتعد.الألواناللامعةالظهرية

الشهية.الأكلاتمنلحمهايعتبرإذ،الصيادينلدىعالية

جاكوببمالألمانالأشمقاءمنلاثنينالعائلةالمسم!جريم

جريمكارلولهلمام(،863-)1785جريملودويج

!ح!*
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الخيالية.القصصجريموولهلمجاكوبجمع

الحكاياتبجمعاششهراعالمانوهماأم(،985-)1786

الالمالي.المعجمتأسيسفيوبعملهماالألمانيةالخرافية

اللغةقواعدالكبيربعملهأيضاجريمجاكوبويشتهر

الألمانية.

انظر:.الألمانيةالرومانسيةبالحركةجريمالأخوانتأثر

الثقافةهولهمابحثميدانأهموكان.الرومانسية

ثقافيتحولفترةعاشالانهماونظرا.القديمةالألمانية

توقظأنفييأملانالأخوانكان،واجتماعيوسيالعمي

.بالهدفوالإحساسالوطنيةالكرامةمشاعرأبحاثهما

والقانونللأدبالتاريخيالتطورجاكوبدرس

التاريخيةاللغوياتلدراسةمتيناأساساعملهوكان.واللغة

اللغةقواعدبعنوانالرئيسيمؤدفهوفي(.اللغة)علم

مختلفبينجاكوبقارنام؟-181837)9الأ!لالية

تطورومراحلالأخرىالاوروبيةواللغاتالجرمانيةاللغات

التماثلاتمجموعةأبحاثهنتائجأهمبينمنوكان.اللغة

بعدفيماالقانونهذاوأصبح.جريمقانونالمسماةالصوتية

.المقارناللغوياتعلملتطورأساسا

تحريرعنمبالثحرةبصفةمعسؤولافكانولهلمأما

كتبأنهبجانبأم(،81-5ا81)2الخرافيةالحكايات

علىأشرفالذيالوسطىالقرونلأدبقيمةمقدمات

.تحريره

رائداجهداالألمانيالمعجمفيالأخوينعملوكان

،اللاحقونالغربيونالمعجميونبهاقتدىنموذجاأصبح

عاممنابتداءالمعجمهذافيجريمالأخوانوعمل

منتصففيالعلماءأكملهوأخيراوفاتهما.وحتىأم838

العشرين.القرن

بجامعةالقانوندرساهاناو،مواليدمنجريموالأخوان

كبارببعض،هايدلبيرجوفي،هناكالتقياحيث،ماربورج

خلالوأساتذةكأمناءمناصبعدةوشغلا،الرومانسيين

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنوالثالثالثانيالعقدين

فيالعلوممجمعفيعضوينأصبحاأم084عاموفي

برلين.جامعةفيالأستاذيةدرجةعلىوحصلا،برلين

حياتهأثناءدبلوماسيةمناصبعدةكذلكجاكوبوشغل

وبقي.ام848عامفيفرانكفورتبرلمانفيعضواوكان

طوالمعاوعملاوعاشاوفاتهماحتىبرلينفيالأخوان

تقريبا.حياتهما

الممنوعالتصرفممارسةعلىيطلقمصطلحالجردمة

والجرائمالبلاد.كلفيجريمةيعدالإنسانفقتلقانونا.

وحيازة،الاعتقالومقاومة،السرقة:تشملالأخرى

وقيادة،العامالطريقفيالحياءوخدشوبيعها،الخدرات

.المصارفعلىوالسطو،الكحولتأثيرتحتالسيارة

بصورةجرائمتعدأنيمكنالتيالأفعالقائمةوتتغير

يسببمثلا،والهواء،الماءتلوثكانفقد.مستمرة

تلويثهاأصبحفقدأليومأما،الماضيفيضئيلةمشكلات

الجرائم.أخطرمن

وعند.والتعديالذنبهيالعربلغةفىوالجريمة

بقصاصعليهمعاقبشرعيمحظورهىالإسلامعلماء

الشارعنهىشيءبفعلالجريمةوتكونتعزير.أوحدأو

وشربوالحرابةوالسرقةوالقذفوالزناكالقت!عنه

الشارعأمرشيءبتركأيضاالجريمةتكونقدكماالخمر.

الشارعأمرمماذلكوغيروالحجوالزكاةكالصلاةبفعله

ثلاثةإلىالإسلاميةالشريعةفيالجريمةوتنقسم.به

:أقسام

حصلالتيوهي.بالقصاصعليهامعاقبجريمة

وأبالقتلمعصومة)بدن(نفصرعلىعمدابهاالاعتداء

يسمىالعلماءبعضعندالقسموهذا.بالجرحأوبالقطع

حقفيهالمغلبلأنالعفوحقوارثهأوعليهوللمجنىجناية

الادممط.

يكونالتيوهيبالحدود.عليهامعاقبجريمة

الاعتداءبجانبالأمةوحقالعبدحقعلىبهاالاعتداء

الخمر.وشربوالحرابةوالسرقةكالزناتعالىاللهحقعلى

لأنالحاكمإلىالوصولبعدالعفوفيهيقبللاالقسموهذا

كلها.الأمةحقفيهالمغلب

حدلاالتيالجرائموهيبالتعزير.عليهامعاقبجريمة

الوطءدونفيماكالاستمتاعوذلك.قصاصولافيها
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حرزغيرمنأوالنصابدونماوسرقةالزنابغيروالقذف

رشوةوأخذزوروشهادةووكزصفعمنكانماوكذا

.قصاصولافيهحدلاكاذلكوغير

معهاتتناسبعقوبةجريمةلكلالإسلاموضعوقد

أيضافالعقوبةأنوأعثلاثةالجريمةكانتفلمابها،وتندفع

تقابلها.أنواعثلاثة

وهوا!صامنمأخوذالعربلغةفىوهوع.القصا

وأفعلمامثلبالجانىيفعلأنهوالشرعوفي،القطع

يأمرتكبوعقابجزاءهىإنماالعقوبةوهذه.شبهه

قبماومنقتل،نفساقتلفمن.القصاصجرائممنجريمة

الاخر،ذلكطرفأوعضوقطعلاخرطرفاأوعضوا

وهكدا.

الشرعوفى-والحجزالمنع-العربلغةفيوهو.الحد

وحقتعالىاللهحقفىمعصيةعلىشرعامقدرةعقوبة

جريمةأيمرتكبعلىتقامالعقوبةوهذه.والأمةالادمى

شرعهالذيبالحدوتلإتشمابهها،ماأوالحدودجرائممن

غيروالزانىالزانيةمنلك!!جلدةمائةالزناحدفمثلاأدله،

محصنا.زنالمنالموتحتىبالحجارةوالرجمالمحصن

ثمانونالخمرشربوحد،السارقيدقبماالسرقةوحد

كلالشارعقدرهاماح!سبالحدودتطبقوهكذا،جلدة

.بقدره

وفي.التأديببمعنىالعربلغةفيوهوالتعزير.

وهذه.قصاصولاشيهحدلاذنبعلىتأديبالشرع

ماأوالتعزيرجرائممنجريمةأيمرتكبعلىتقامالعقوبة

الشارعوتركشرعامقدرةغيرالنوعهذاوعقوبةشابهها،

وهذا.للفاعلوزاجرارادغايراهماحمسبللحاكمتقديرها

صالحةالإسلاميةانشريعةيجعل)التعزير(العقابمنالنوع

منيجدلماوالعقاببالردعوافيةومكانزمانلكل

فيهاالعقابتقديرالشارعتركحيث،وجرائمحوادث

فيفساذامنهاي!صنوماوالعصورالأزمنةحعسبللحاكم

يقدرأنحينئذفللحاكمآخر.زمانفيمنهأشدزمان

.للمعتديرادعايراهالذيمماالعقاب

للقانونانتهاكاالقانونيةالنظروجهةمنالجريمةوتعد

مضرةتعدالتىبالأفعاليتعلقالقانونوهذا،الجنائي

التيالضارةالأفعالمعظمفإنأخرىجهةومن.بالمجتمع

وفي.المدنيللقانونانتهاكاتعدآخرلشخصإصابةتسبب

العمدالقتلجرائمفمثلا.شكدونتداخلالتصنيفهذا

يعدهاالقانونولكنالأفراد،ضدترتكبوالاغتصاب

تعدالجريمةفإناسمببولهذا،المجتمعتهددلأنها،جرائم

الدولة.ضدجنايةنفسهالوقتفي

يمكنالذيالكافيالدليلتوافرإذاجريمةالفعليعد

قدأنهالاعتقادمنالقاضيأو،المدعيأوالشرطةضابط

يعدلاالقانونلكن.الجنائىللقانونانتهاكحدث

وأالقاضىوجدهمإذاإلامجرمينالمتهمينالأشخاص

عقابهأوالمجرمسجنيتموقد.مذنبينالمحلفينهيئة

فيهارتكبتالذيالمجتمعقوانينحسبأخرىبطريقة

الذيوالشخص.المحاكمةفيهتمتالذيأو،الجريمة

يستخدماللفظولكنمجرما.يسمىجريمةأييرتكب

مثل:فقطخطرةجريمةيرتكبالذيللشخصأحيانا

علىاللفظيطلقكثيرةأحيانوفي.النهبأوالقتل

العاديين.المجرمين

الجريمة،علمباسمالإجرامىالسلوكدراسةتعرف

ويدرس.الجريمةعالمباسمالمجالهذافيالخبيرويعرف

وربما،عديدةلأسبابوالمجرمينالجرائمالجريمةعلماء

مختلفةأنواعحدوثوسببوزمانمكانتحديديحاولون

بينالعلاقاتالجريمةعلماءيبحثكما.الجرائممن

انظر:.الجريمةلمنعالسبلأنجحوكذلكوالضحاياالمجرمين

الجريمة.علم

الجرائمأنواع

أحيانايتمفمثلا.طرقبعدةالجرأئمتصنيفيمكن

تقسمإحصائيةولأسباب.الجريمةفداحةحسبتصنيفها

الأشخاصضدجرائمإلىالجرائمأخرىعديدةحكومات

وأالعامالنظامضدوأخرى،الممتلكاتضدوجرائم

الجرائمالاجتماععلماءبعضويقسم.العامةالاداب

سبيلعلىالعاطفيةالجرائمفهناكمرتكبيها،دوافعحسب

الجرائم:تشملالجرائممنالمهمةالأنواعوبعض.المثال

البيضاء.الياقاتذويوجرائ!ا،المنظمة

أفعاللآالناسمعظميعدهاأفعالإلىعادةالجرائمتنقسم

المجتمع.لمصلحةتنطمهاالمشرعونيقرروأفعال،شريرة

الحرق:مثلالكبرىالجرائمالأولىالمجموعةوتشمل

،والاختطاف،البيوتعلىوالسطووالاعتداء،العمد،

وتشمل.والسرقةوالنهب،والاغتصابالعمد،والقتل

ضرائبقوانينمخالفاتالجرائممنالثانيةألمجموعة

والأدويةالأطعمةوقوانين،العملترحيصولوائح،الدخل

المرور.وقوانين

مدةمنذالأولىالمجموعةفيالجرائممعظممنعتموقد

المانونانظر:.رادعةعقوباتعلىعادةوتنطوي،طويلة

قانونيةجرائمفتعدالثانيةالمجموعةفيالجرائم!أما.العام

ألمحكمة.وأوامربالغراماتغالباعليهاويعاقب

فى.متباينةبطرقالجرائمالختلفةالأقطارتصنف

الجرائم:منرئيسيانصنفانيوجدمثلا،المتحدةالمملكة

وجرائم،خطرةوهيوالمقاضاةللاتهامعرضةجرائم

يحاكمالحالاتأغلبوفي.خطورةأقلوهيمجملة

بوساطةوالمقاضاةللاتهامعرضةبجريمةالمتهمالشخص
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.المكتوبالرسمىالاتهامإعدادبعدمحلفينهيئةأوقاض

القاضييحاكمهمجملةجريمةفييتهمالذيوالشتخص

هذهمثلفىللنظرقفطئيةصلاحياتلهامحكمةفي

القاضى.،السلامبمالمحكمةانظر:.القضايا

العامالقانونيصنف.والمقاضاةللاتهامعرضةجرائم

ثلاثةإلىوالمقاضاةللاتهاممرتكبهاتعرضالتيالجرائم

الجنح.-3ياتالجنا-2الخيانة-ا:أصناف

مثل:للخطروالوطنالبلادتعرضجرائم.الخيانة

محاولةأو،الحربحالةفيالبلادأعداءلصالعالتجسس

سجنبفتراتالخيانةتعاقبماوغالئا.الدولةرئيساغتيال

طويلة.

البلادبعضفيوالجنحالجناياتتعد.والجنحالجنايا!

مثل:جرائمهيفالجنايات.الجرائممنمستقلةأصنافا

تطبقالتيالبلادفيبالإعدامعليهاويعاقبوالسطو،القتل

والجئجرائم.المجرمممتلكاتمصادرةأو،الإعدامعقوبة

ولا.والجناياتالخيانةغيروالمقاضاةللاتهامعرضة

الكاذباليمينالجنحأمثلةومن.الإعدامعقوبةتستدعي

باللاحتيال.المالعلىوالحصول

دقيقا،ليمىوجنحجناياتإلىالجرائمتصنيفإن

الفرقالمحاكمجميعتطقفلاالواحد،البلدداخلحتى

الجناياتبينالتفرقةإلغاءتموقد.والجنحةالجنايةبيننفسه

وفي.ام679عامرسمياالمتحدةالمملكةفيوالجنح

نيوكولاشيالأستراليةالولاياتوبعضالمتحدةالولايات

الجرائمتصنيفيجريمازالالجنوبيةوأسترالياويلزساوث

وجنح.جناياتإلى

منفيهاالنظريتمصغيرةجرائمهي.المجملةالجرائم

تسببالتىالأفعالالمجملةالجرائموتشمل،القضاةقبل

وبعضالمرور،جرائممنوكثيراللجمهور،الإزعاج

الأمانة.عدممنالبسيطةالحالات

ضدالجرائمتشمل.والممتلكاتالناسضدالجرائم

وتجلب.العمدوالقتل،والاختطاف،ألاغتصاب:الناس

ضدالجرائموتشمل.رادعةعقوباتعادةالجرائمهذه

والتزوير،والسطو،،الممتلكاتإحراق:الممتلكات

معظموفيالمتعمد.والتخريب،والسرقة،والاحتيال

الجرائممنأقلبعقوباتالجرائمهذهعلىيعاقبالحالات

.الماسضدترتكبالتي

التصنيف.حيثمنالجرائمأخطرمنالنهبيعد

والنهب.الشخصضدجريمةالنهبيعدعمومافالقانون

مهاجمة:مثلبالقوةشخصممتلكاتأخذعلىيحتوي

وسلبه.الخلفمنشخص

تشمل.العامةوالادابالعامالنظامضدالجرائم

والتسولوالسكروالقمار،،النظامعنالخارجالسلوك

عيت!كسبوسائلأودائمإقامةمكانوجود)عدم

منأخفبعقوباتعادةالجرائمهذهعلىويعاقب(.مرئية

.والممتلكاتالناسضدالجرائم

بعفاعتباروجوبمدىعنالجريمةخبراءيتساءل

فهناك.جرائمالعامةوالادابالعامالنظامضدالخالفات

عادةيعدونالغربيةالمجتمعاتفيالخبراءمنكبيرعدد

جديرالخالفةهذهفىيقعالذيوأن،طبيةمشكلةالسكر

كبيراختلافويوجد.السجنمنبدلأالطبيةبالمساعدة

عدهاويجبالمجتمعتؤذيالتيالممارساتبعضحول

القمار،لعب؟الممارساتهذهمثلوتشمل.جرائم

المارجوأنا.مثلالخدرةالحبوببعضواستعمال

الأنشطةالمنظمةالجرائمتشمل.ا!لنظمةالجريمة

الماليبتزونالذينوالألثسخاصللعصاباتالنطاقالواسعة

با!لؤسسةالمجموعاتهذهوتعرفوالوعيد.بالتهديد

فيتتخصصالمنظمةوالجريمة.المجرمينطغمةأوالإجرامية

أنشطتهاوتشمل.القانونيةغيروالخدماتالبضايعتوفير

الخدرة،للحبوبالقانونيغيروالبيع،والدعارةالقمار،

تسمىالأعمالهذهومعظم،كبيرةبفوائدقروضوتقديم

المشتريمنكلاإنحيثضحايا،بدونجرائمغالبا

برغبتهما.فيهايشاركانوالبائع

للشرطة.تببئلاالإجراميةالمؤسساتأنشطةمعظمإن

القانونيةغيرالخدماتعلىيحصلونالذينفالناس

الإجراميةالمؤسسةتغزووعندما.الشرطةتفادييحاولون

،الإرهابتستخدمفإنها،مهنيةنقابةأومشروعةأعمالآ

منالناسلمنعالأساليبمنوغيرهمابالتهديدوالابتزاز

الأنشطةاكتشافيتمعندماوحتى.الشرطةإلىالذهاب

أفراداتهامفيصعوبةيجدونالمحققينفإنالقانونيةغير

عليهم.شهودوجودلعدمالعصابات

رشوةتحاولالإجراميةالمؤسسةفإنلهذاوإضافة

ذلك.فىينجحونالأحيانبعضوفى،الضابطأوالشهود

والمحامينللكفالاتاللازمالمالبتوفيرالنقابةوتقوم

اعتقالهم.يتمالذينللأعضاء

الجرائمهذهتشملالبيضاء.الياقاتذويجرائم

والمهنيونالأعمالرجاليرتكبهاالتيالإجراميةالأفعال

بعضعلىيطلقالتعبيرهذاوكان.لمعاشهمكعسبهمأثناء

.الاحتيالأنواعمنوغيرهالبورصةفيالغش:مثلالجرائم

فيالغ!شمثل:أفعالآالتعبيرفيغطيالحالىالوقتفيأما

وأمرتكبيهابأعمالصلةلهايكونربماالتيالضرائبدفع

بهايقومقليلةأموالسرقاتالتعبيريشملوربما.يكونلا

فىكبيرمستوىعلىوالاحتيالالغشويشمل،الموظفون

بتحميلورشمةمالكقياميشملأنيمكنكما.البورصة

طبيبقيامأوبها،يقملمإصلاحاتمصاريفالزبون
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وقد.لهتقدملمخدماتتكاليفمريضبتحميلأسنان

لجرائمجديدةفرصاللحاسوبالمتزايدالاستخدامأوجد

اكتشاففىصعوبةتوجدحيثالبيضاء.الياقاتذوي

ألمجرميتعرفعندماالتنفيذسهلةفهيالحاسوبجرائم

فإنثمومن.النظاملتشغيلالسركلمةعلىأوالرمزعلى

إمكانيةمنتزيدالمصارففيألاليالصرفآلات

أ!صولاأنكما.المصارفمنوالسرقةألاحتيال

فرصمنيزيدالمصرفموظفيقبلمنللحالمسوب

ويهدف(.عهدةأسديهمالموجودالمال)سرقةالاختلاس

جرائممنالحمايةإلىالمستهلكحمايةقوانينمنكثير

الأعمالتنظمالقوانينفهدهالبيضاء.الياقاتذوي

الستينياتوخلال.المستهلكينلحمايةالمهنيةوالأنشطة

أصبح،الميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتوأوأئل

فينمؤاالأسرعالمجالاتأحدالمستهلكحمايةموضوع

.الاستهلاكانظر:.الجنائيالقانون

الجريمةعدفىالاعتقادازداد.السياسيةالجريمة

أصسياسيةاالجرأئموتشملخطرا.إجراميأنشاطاالسياسية

والاغتيالات،اطسالمينالأشخاصضدالإرهاب

وخلافا.العالمأنحاءفيالقياديةالسياسيةللشخصيات

المنفعةأوالمالعنيبحثونالذينالمجرمينمنللكثير

الإرهابيينمعظمفإن،الجريمةخلالمنالشخصية

عنللتعبيرالجرائميرتكبونالاغتيالاتومرتكبي

القرنسبعينياتأوائلومنذ.سيامميةلقضيةمساندتهم

مثل:السياسيةالجرأئماأصبحت،الميلاديالعشرين

واحتجاز،والتفجيرات،والاغتيالات،الطائراتاختطاف

الحكوماتاتخذت،لذلكونتيجةحدوئا.أكثرالرهائن

ضدللحمايةاللازمةالخطواتالعالمأنحاءكلفي

،المطاراتفيالأمنإجراءاتزيادةتمفمثلا،.الإرهابيين

تدريبتمكما،المستهدفةالمواقعمنوغيرهاوالسفارات

لمكافحةالجي!أوالأمنقوىمنخاصةوحدات

.الإرهاب

الجريمةنطاق

العالمية.الاجتماعيةالمشكلاتأقدممنواحدةالجريمة

الجرائمبتزايدمهددةبأنهاشعرتقدالأجيالأغلبولعل

أساليبتطويرمنتمكنالانحتىبلدولايوجد.والعنف

واتجاهها.الجريمةحجملقياسعليهايعتمد

وفى،للجريمةتعريفهافىكبيرةبدرجةالبلدانتختلف

تختلفتعدها.التيالحريمةإحصاءاتعلىالاعتمادمدى

إلىبلدمنالجريمةحجمفيتؤثرالتيالووفكذلك

،المدنفيالسكاننعسبة:الظروفهذهوتشملآخر.

كمابلد،كلسكانبيناسمنوكبارالشبابونسبة

والاقتصاديةالثقافيةالمجموعاتبينالتناقضدرجةتشمل

لعرقية.وا

معدلفييتمثلالمقارنةأسسمنأساسأهمولعل

حالاتفمعظم.الختلفةالبلادفىالعمدالقتلجرائم

اختلافمنبالرغمللشرطةإبلاغهايتمأحمداالقتلجرائم

المبلغةالقتلحالاتعددكانأم،889عامففىتعريفها.

في5.4:هو،السكانمنفرد001).00لك!!للشرطة

في.8،ووويلز،إنجلترافيوشخصانأصيا،أسترا

في2وماليزيا،في2وأيرلندا،جمهوريةفى1إندونيسيا،

.المتحدةالولاياتفي.48وسنغافورة

معينبلدداخلللجريمةالمتغيرةالمعدلاتمقارنةتعد

وتوضحأكثر.أوبلدينمعدلاتمقارنةمنقيمةأكثر

العنفجرائممنلكلالجريمةمعدلاتأنالدراسات

عاممنفمثلاالبلاد.معظمفىتتزايدالممتلكاتوجرائم

فيالعنفجرائممعدلازدادأم859إلىأم759

الاعتداءجرائممعدلوازداد.%06بنسبةالمتحدةالمملكة

ازدادنفسهاالمدةهذهوفي.%55بنسبةالممتلكاتعلى

،%اءبنسبةالمتحدةالولاياتفيالعنفجرائ!امعدل

بنسبةنقصالممتلكاتعلىالاعتداءجرائممعدللكن3

نأالختلفةالأمفىالجريمةمعدلاتتوضحمقارنة.

التغييرمعدلفيالزيادةتصاحبالجرائمفىالزيادة

فىنسبيامستقرايظلالجريمةفمعدل.الاجتماعى

أسلوبأنفيهاالناسيعتقدالتيالتقليديةالمجتمعات

المجتمعاتفيمالجريمةمعدلاتوترتفعسيستمر.حياتهم

سكنباماكنيتصلفيماسريعةتغييراتفيهاتحدثالتى

وفي،معاشهملكمسبيزاولونهاالتيوالأعمالالناس

وتعدمستقبلا.الناسحياةعنلديهمالمعقودةالامال

التيالصناعيةالأقطارفيبخاصةمرتفعةالجريمةمعدلات

.كبيرةمدنلديها

الجرائمعنالإحصاءاتتعدعنها.المبلغغيرالجرائم

تلاحظهاالتيوالخالفات،للشرطةالشكاوىأساسعلى

م!لاكثيرةجرائموهناك.المشبوهينواعتقالاتالشرطة

01!...علىأجريميدانىبحثوفىعنها.الإبلاغ

تعرضواالذينعددأناتضحالمتحدةالولاياتفىعائلة

شملتهماضعفمنأكثرالأسرتلكمنكبيرةلجرائم

الجرائممنأخرىأنواعوهناك.السنةتلكإحصاءات

،الأعمالضدالخالفاتوتشملعنها،مبلغغيرتبقى

والادابالعامالنظاموضد،العامةوالوكالاتوالمنظمات

العامة.

بدقةالجرائمتكاليفتحديديصعب.الجرائمتكاليف

الإحصاءاتعلىمبنيتقديروأيللضحايا.بالنسبة
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قدفمثلا،.كبيرةبدرجةالتكلفةمنيقللربماالحالية

وأالمستهلكينشريفغيرعملمشروعيكلف

الاحتفاظيتملاولكن،طائلةاموالأالمستثمرين

طريقةتوجدلاوأيضا،الخسائر.هذهعنبسجلات

والقمار،،الخدراتبيعمن:الجريمةلنقابةالأرباحلتحديد

.والدعارة،كبيرةبفوائدوالاقتراض

صعبأمرمراقبتهاوإجراءاتالجريمةمنعتكلفةإن

وهيئات،القانونتنفيذبهاالمنوطفالجهاتالتحديد.

الجنائيةغيرالشؤونمنبكثيرأيضاتقومالجنائيالقانون

الشرطةنفقاتمن%04ولعلالمرور.حركةمراقبة:مثل

فإنلهذاوبالإضافةوضبطها،الجرائممراقبةعلىتصرف

ومدنية.جنائيةقضايافيتفصلالمحاكممعظم

الجريمةأسباب

منفكتير،عديدةلأسبابالجرائمالناسيرتكب

عليهاالحصولبوسعهمليسلأنهأشياء،يسرقونالناس

يسرقون-الخدراتمدمنىمثل-واخرون.أخرىبطريقة

الأخرىالأشياءأوالخدراتلشراءالنقودعلىللحصول

للمتعة،يسرقونالمتاجرسارقىوبعضيحتاجونها.التي

منوكثير.الأسرةميزانيةلزيادةيسرقبعضهمولكن

بقيادتها،للتمتعالسياراتيأخذونالسياراتسارقى

وبيعها.المسروقةالسيارةأجزاءبفكيقومبعضهمولكن

لمقابلةمخدميهممننقودايسرقونالختلسينمنوكثير

النقود.إعادةنيتهموفي،طارئةلثمخصيةظروف

نأيريدفالذي،العنفجرائمفيأيضاالدوافعوتختلف

وبعض.وكشفهمتابعتهلتفاديالضحايايقتلقدينهب

علىللحصولضحاياهميعذبونالعصاباتأفراد

هياجحالةفيوهوزوجتهرجليضربوقد.الأموال

.مشاجرةأثناءوغضب

حاولت.للجريمةوالنفسيةالبيولوجيةالتفسيرات

ذويالمجرمينبينوقارنت.الجريمةتفسيركثيرةدراسات

إيجادلمحاولةبمجرائميرتكبوالمالذينالناسوبينالسوابق

المجموعتين.بينمهمةفوارق

باحثونقام،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفمنذ

ملموسة.فوارقعنبالبحثالأحياءعلومفيمدربون

البنيةفيالاختلافاتعلىالدراساتتلكواشتملت

.المورثاتوتكوين،الدماغموجاتطريقةوفى،الجسدية

للمجرمينأنعلىالدرالساتتلكمنأيتبرهنولم

غيرهم.عنتميزهمماديةسمات

والأطباءالعلماءأجراهاالتيالأبحاثركزتوقد

تجاربعنالناتجةالشخصيةفىالاختلافاتعلىالنفسيون

منكثيراأنالبحثهذاأوضحوقديعقبها.وماالطفولة

منأهملواأنلهمسبققدمجرمينيصبحونالذينالناس

سليمة.غيرأوقاسيةبطريقةعقابهمتمقدأو،أبويهمقبل

فتسوءالأمانبعدميشعرونالمعاملةهذهجعلتهموقد

يهملونالخاصةمطالبهمجعلتهموقد.بالاخرينعلاقاتهم

واجهواالباحثينلكن.وحقوقهمالآخريناحتياجات

لأن؟والجريمةالعاطفيةالحاجاتبينالربطفىصعوبة

عاطفيةمشكلاتلديهمالذينالأشمخاصمنالعديد

لحلها.مقبولةطرقايجدون

الاجتماععلماءأجرى.والجريمةالاجتماعيةالظروف

بدلأوالمجتمعالجيرانعلىركزتالجريمةحولدراسات

يصبحالتىالطريقةتعالجالدراساتهذهوبعضالفرد.من

تفسيريحاولالاخروبعضها،الجريمةممتهئاالشخصبها

الجريمة.معدلاتفيالاختلافات

الغربية-المجتمعاتفي-الجريمةمعدلاتأعلىتحدث

هذهمثلففى.الكبيرةالمدنفيفقراالأحياءأكثرفيم

ملتزمينمواطنينليصبحواالاطفالتدريبيصعبالاحياء

المفككة.الأسرمنعاليةنسبةالمناطقوبهذه.بالقانون

نأإلا،الأبوينوجودرغمالبيوتمنكثيرفىوحتى

حياةعلىتؤثروالماليةوالصحية،العاطفيةالمشكلات

فيمهملةمدارسالفقيرةالأحياءفيوتوجد.الأسرة

توجدهذهجواروإلى.عاليةبطالةومعدلاتالغالب

البائسة.الترفيهيةوالوسائلالمكتظةالمساكن

الغريية-المجتمعاتفي-الشبابمنكثيريجد

تعدلأنها،الطرقاتفىالتجولفيمتعةالمدنفىالمقيمين

لاالتىوالمشكلاتالمللمنللهروبوسيلةلهمبالنسبة

للرذيلةمجالأأيضاالطرقاتوتعد.حلولأيلهاتبدو

والقمار،وبيعها،،الخدراتتعاطيمثل:والجريمة

العنف.وأعمال،العامةالأماكنفيوالسكر،والدعارة

عددلأن،صعبأمرالمدنتلكداخلالقانونوتطيق

قليل،المجاورةالمناطقيجوبونالذينالشرطةضباط

رجاليتهيبونالناسمنالعديدفإنذلكإلىوإضافة

معهم.التعاونويرفضونالشرطة

كثيرفيالجريمةالعاليةالفقيرةالأحياءساكنيمعظم

فىأعضاء-الغربيةالمجتمعاتفي-الكبيرةالمدنمن

معدلفإنلذلكونتيجة.العرقيةالأقلياتمجموعات

مجموعةفيمنهأعلىالأقلياتهذهمثلفيالجريمة

ماغالباالأقليةمجموعةفإنذلكإلىوإضافة.الأكثرية

الأقلياتأنيعنيلاالاتجاهوهذا.للجرائمضحايايكونون

المجموعاتلأننتيجةهذاينشأفقدإجراما.أكثر

التياجتماعياالمميزةوغيرالدخلالقليلةالاجتماعية

فيالقانونتطيقجهودإليهاتوجهالتيهيإليهاينتمون

نأأوالسكرطريقعنناتجاهذايكونوقدالبلاد.جميع
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،المجموعاتهذهحياةنمطبحكم،الطرقاتفيتواجدهم

الشرطة.معاحتكاكفيدائمايجعلهم

منالجرائممرتكبيعدديفوفالبلاد،منكثيرفى

بصفةفهم.الرجالمنالمرتكبينعددوالشبابالفتيان

وسرقةالسطوبارتكابقيامهميحتملمنأكثرخاصة

جرائميرتكبنأصبحنفقدالنساءأما.والنهبالسيارات

فىعامالاتجاهوهذا،الاقتصاديةالجرائمخاصةحالياكثيرة

بهاتحظىالتيالكبيرةالحريةيعك!ي!وهو.الغربيةالبلاد

يدخلواليوميجدنها.التيالواسعةوالفرصاليومالنساء

تعرضاأكثروهن،العاملةالقوىإلىالنساءمنكثير

بالجريمة.تواجههنالتيللمواقف

تدنىقدالقانونعلىالخارجينلعمرالأدنىالحدإن

مخالفاتيرتكبونالسنوصغارالأطفالمنفكثيركثيرا.

هذهمنتعانيالغرببلادومعظم.بالسابقمقارنةخطرة

.الظاهرة

معظميرتكبونالناسصغارتجعلأسبابعدةوهناك

وظائفهمفيويستقرونبالناسالعمريتقدمفكلما.الجرائم

المجتمع،فىحصتهمعلىيحصلونفإنهم،أطفالهموتربية

الجهةومن.مؤقتهمنفعةنتيجةبفقدهايخاطرونولا

منقليلةفرصلهمالصغارمنكثيرافإنالأخرى

مقارنةضئيلةتبدوالمهرةغيرالعمالفوظائف.الوظائف

استعدادالعمرولصغار.للسرقةوالمغريةالسريعةبالعوائد

الأشياء.منأنصبتهمقلةبسببللاعتقالللمخاطرةأكثر

المعرفةذويالناسبوساطةعديدةعنفجرائمترتكب

مثلا،العمد،القتلحالاتمنعاليةفنسبة.بضحاياهم

الوابوفيببعضهما.اتصالعلىوالضحيةالقاتليكون

فيارتكبتالتيالعمدالقتلحالاتسدسأننجد

أسرةأفرادأحدارتكبهاإنمامثلا،،المتحدةالولايات

القتلةمنكثيراأنوبسبب،عديدةحالاتوفي.الضحية

نسبيابسيطاوقتااستغرقتالشرطةفإن،ضحاياهميعرفون

القتلةاعتقالمعدلفإنلذلكونتيجة.القاتللتحديد

مجرمىتحديدمنالشرطةوتعاني.مرتفعومحاكمتهم

علىأوضحاياهميعرفونمنهمالقليللأنوالسطو،النهب

بهم.علاقة

الجريمهمنع

فكرةحولالسنينمنلمئاتالجنائيالقانونعكف

جرائمهم.علىالأخطاءيرتكبونمنمعاقبةوجوب

القانونعلىالمحافظةفيللعقوبةالرئيسىالمبررويتمثل

السلطة.واحتراموالنظام

شيئين:إلىتؤديالعقوبةفإن،هذهالنظروجهةومن

فعلفىالتفكيرمنالاخرينوتمنع،القانونتدعمفهي

نأفكرةعلىمبنيالعقابإنيعاقبوا.أندوننفسهالشيء

ممنوعة.بأفعالللقياممكبوتةرغبةلديهمكثيرينأناسا

نؤكدفإننا،القانونعلىيخرجونالذينأولئكوبمعاقبة

ومراقبتها.الرغبةهذهضبطفيحقعلىأننالأنفسنا

القانونمساندةإلىتؤديالعقوبةأنالمعتقدمنوأصبح

ودعمه.

أداءتحسينضرورةعلىالجريمةخبراءمنكثيريؤكد

ويوضح.والسجونوالمحاكم،كالشرطةالعدالةهيئات

بالوسائلرالمزودةالمؤهلةالشرطةقوىأنالجريمةخبراء

الجريمة.ضبطفيفعاليةأكثرتكونوالمنسقة

من،تأهيلهموإعادةايإجراممعتاديإصلا!يعد

ليستالأساسيةفالمشكلة.الجرائملتقليلالرئيسيةالطرق

،الصغيرةالأشياءيسرقمنأومرةلأولالجريمةيرتكبمن

خطرةجرائميرتكبوأصبح،الإجراماعتادم!بل

الجريمةفإن،الجريمةخبراءرأيوحسب.متزايدةبصورة

عنالخالفينهؤلاءإبعادأمكنإذاكبيرةبطريقةستقل

قدالسجونفإنكلوعلى.الخاطئةالأفعالارتكاب

تمممنعاليةونسبةالنزلاء.إصلاحفىبسيطانجاخاحققت

لمموابق.سجللهمالناسمناعتقالهم

إذا،كبيرةبدرجةالمجرمينإصلاحتحسينيمكنربما

حاللإصلاحالصحيحةالبرامجتقديممنالخبراءتمكن

الجرائمأنواعفيكبيرااختلافايختلفونفالمجرمون.المجرمين

ظروفهموفيالعاطفيةمشكلاتهموفييرتكبونها،التي

المجرمينجميعمساعدةيمكنولا.والاقتصاديةالاجتماعية

إلىيحتاجونالمجرمينمنفكثير.المعاملةفيواحدةبطريقة

بصورةيتجاوبالاخروبعضهم.نفسيةأوطبيةمساعدة

الأموالكلولكن.المهنىوالتدريبالتعليممعجيدة

والملابس،الطعامعلىتصرفتقريباللسجونالخصصة

.السجونوضبط

اتجاهبرزالميلاديالعشرينالقرنسبعينياتأواخرومنذ

وأصبحتالبلاد.منالعديدفيالإصلاحلاالعقابنحو

الإعدامعقوبةاستخداموأصبح.أطولبالسجنالأحكام

العلياالمحكمةقامتأنمنذالمتحدةالولاياتفىيتزايد

الأقطاربعضوفي.ام769عاممنذعليهاالحظربرفع

السارقيدوقطعوالقصاصالإعدامعقوبةفإنالإسلامية

تبعاوذلكالقتلغيرجرائمفىالمحاكمقبلمناستخدمت

منالبلادتحميالتيالسمحاءالإسلاميةالشريعةلتعاليم

قرآناالإسلاميالدينعليهنصماوهذا.المجرمينشرور

وفرتوقد.خاصةالجريمةمنالتخلصعلىوساعد،وسنة

الصحيحة،الاجتماعيةالتنشئةالإسلاميةالمجتمعاتهذه

انحكسمما،المجتمعصلاحوممبلالحلالالكعسبوفرص

سادهاالتيالغربيةالأقطارعنالجريمةمعدلاتتراجععلى

منعفإنحالكلوعلى.والأسريالاجتماعىالتفكك
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يكونواأنمنالناسمنعيستهدفأنيجبالجريمة

منيستفيدأنيمكنالغرضوهذا.الأولالمقامفيمجرمين

الحضرية.بالمراكزالفقيرةالأحياءفيالإصلاحبرامج

والترفيهوالمدارس،السكنتحسينالبرامجهذهوتغطي

العمل.فرصوزيادة

تعليميمكنإذ.الجريمةمنللتقليلأخرىطرقوهناك

الجريمة.ضدأكثراحتياطاتباتخاذإقناعهمأوالناس

حوادثمنمنازلهمحمايةكيفيةمثلا،تعليمهمفيمكن

جميعقامإذاكثيراالسياراتلصرقةتقلأنويمكنالسطو.

تركهمعندسياراتهموإغلاقمفاتيحهمبأخذالسائقين

خطفمنععلىتساعدالأفضلالإضاءةفإنكذلكلها.

شوارعفىتحدثالتيالسرقاتمنوغيرهااليدحقائب

قوانينجعلأنالخبراءمنكثيرويعتقدوساحاتها.المدن

الجريمة.تقليلإلىسيؤديصرامةأكثرالأسلحةترخيص

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التالية:المقالاتأيضاانظر.عكلم،الجريمةانظر:

جرائم

تاالطاخ!ىالمحكمةتحقيرالابتزاز

العظمىالخيانةالتخريببالتهديدالابتزاز

الرشوةالتزويرالاحنيال

بالتهديدالسرقةالتزييفالاختطاف

السطوالتسكعالاختلاس

الشغبالتشهيربالامنالإخلال

المستديمةالعاهةبالضربالتعديالإرهاب

القتلالتهريبمحاكمةدونالإعدام

الخطأالقتلالأحداثجنوحالاغتصاب

المؤامرةالمتعمدالحرقالانتحار

الهسجيةبالقسمالحنثالحرمةانتهاك

القانونتطبيقإجراءات

السراحإطلاقكفالةالتنصتالاستجواب

الاتهاملائحةالشرطةالاعتقال

المحاكمةالقاضىالتفتيقأمر

المحكمةالقانونأخذ،القدمبصحات

الشرطةمختبرالقيدالبصمة

القانونيةالمساعدةالكذبكاشفالصوتبصمة

التفويض

بعادل!ا

الكهربائيةبالصدمةالإعدام

بالمراقبةالمشروطالإفراج

التجريد

التعذيب

بالغازالإعدامحجرة

السجن

الشنق

عقوبات

الإعدامطوق

العقوبة

الإعدامعقوبة

الفقهفيالعقوبة

الإسلاجما

الجلدعمود

الزامة

العقابفلقة

الأسكتلنديالقانون

التغطسكرسي

الخلعة

المقصلة

النفي

النيابةوكيل

صلةذاتأخرىمقالات

المافياالعفوالإملام

سورةالنور،لعامالعفوالعداوةا

الجريمةبدراسةالجريمةعدميعنى.عكلمالجردمة،

دراسةالجنائىوالقضاءالإجرامىوالسلوكوالمجرمين

ذاتالعواملفيبالبحثالجريمةعلماءويقوم.علمية

إلىالتوصلبغيةالأفراديدرسونكما.بالجريمةالعلاقة

ارتكابعلىالناسبعضيقدمولماذاكيف:معرفة

ميادينالجريمةعلمفيالبحوثمعظموتشمل.الجرائم

والطبالنفسوعلمالاجتماععلم:مثل،بالجريمةمتعلقة

النفسي.

حيت،الجريمةطبيعةفهمعلىالجريمةعلميساعد

تطيقعنوالمسؤولينالمجتمعاتقادةأبحاثهنتائجتساعد

يساهمكما.الجريمةمنعإلىالراميةجهودهمفيالقانون

لعلاجالسبلأفضلإلىالتوصلفيالجريمةعلماء

الخالفين.

وأالحقوقكليةفيعامةبصفةالجريمةعلميدرس

.الجامعاتأوالمعاهدلأحدالتابعة،الاجتماععلمأوالطب

وأ،الجريمةبعلمخاصةأقساماالجامعاتبعضفيأنكما

علىالجريمةعلمفيالدراساتأكدتوقد.الجنائيالقضاء

لكن.الإجراميوالسلوكالبيولوجيةالسماتبينالعلاقة

الاجتماعيةالأسبابعلىكثيرايركز،اليومالجريمةعلم

تزدادلذلك،الجرائملارتكابالأفرادتدفعالتيوالبيئية

علمفىالاجتماعيالبحثبهيضطلعالذيالدورأهمية

الجريمة.

الجريمةعلماءيدرسماذا

العوامللدراسةالبحثمنالكثيرالجريمةعلماءيكرس

ارتكابإلىتؤديالتيالأخرىالعواملأوالشخصية

الأوضاعالجريمةعلمفىالأبحاثمعظمتتناولإذ،الجرائم

علىالدراساتبعضوتركز.بالجرائمترتبطالتيالبيئية

مثل:الأخرىالبيولوجيةوالعواملالجريمةبينالعلاقة

تؤكدكما.الكيميائيةوالاضطراباتالدماغتركيب

الناسعواطفبهتقومالذيالدورعلىأخرىأبحاث

الإجرامي.السلوكفيودوافعهم

المنطقبمثابةوأساليبهالاجتماععلمنظرياتتستخدم

البيئيةبالاسبابتعنىالتيالدراساتمعظمفيالأساسي

فىالعلماءمنكثيرويبحث،الجرائموراءتقفالتى

بما،الأخرىالاجتماعيةوالمشكلاتالجريمةبينالعلاقة

كما.السكانيوالاكتظاظالسيئةوالمساكنالفقرفيها

خلالمنالإجراميالسلوكيكتسبكيفبعضهميدرس

.القانونيحترمونلاممنالمجرمونفيهمبمن،الناسمعاشرة
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علموهو،العقابعلمكذلكالجريمةعلماءويدرس

القرنمنالأولالعقدوخلال.وعلاجهمالخالفينمعاقبة

يأ؟تأهيلإعادةأهميةبتأكيدالعقابعلماءبدأ،العشرين

،المفيدةحياتهمممارسةإلىإعادتهمبهدفالمجرمينمعالجة

أظهرت،السبعينياتفيأجريتالتيالدراساتأنإلا

اليومالمجريمةعلماءويوصي.التأهيلإعادةجدوىعدم

تقديموبسرعةمضىوقتأيمنأكثرالعقاببأهمية

ومتجانسة،عادلةأحكاموبفرض،للمحاكمةالمتهمين

الاعتباراتمنأكبرقدرفيهائراعىسجونوتأمين

الإنسانية.

البحثأساليبأنالجريمةعلماءمعظمولايعتقد

عنبالبحثيقومونفالذين.الجريمةعلممنجزءالجنائي

بهايقومالتىالأخرىالتحريوأعمالالجنائيةالأدلة

انظر:.الشرطةقواتفىأعضاءعادةهمالخبرون

الشرطة.

الجريمةعلممناهج

بحوثهم؟فيمتنوعةأساليبالجريمةعلماءيستخدم

.الحالاتودراساتالإحصائيةالدراساتأهمها:

**!ءثلأ!

دراسةمنجزءامجرممعشخصيةمقابلةيجريالجريمهعلماءأحد

محرفةعلىالجريمةعلماءالشخصيةالمقابلاتوتساعد.للحالة

السلوكتسببالتيالاجتماعيةوالأوضاعالشخصيةالصفات

الإجراممط.

تكوينعلىالجريمةعلماءالإحصائيةالدراساتتساعد

معدلاتالخبراءهؤلاءويستعملواختبارها.نظرياتهم

وسماتالجريمةمعدلاتدراسةأجلمنإحصاءات

إيجادعلىالجريمةعلماءالإحصاءاتتساعدكما.المجرمين

الاجتماعية،الأوضاعوبعضالجريمةمعدلاتبينالعلاقة

تلكقبينأنالممكنمن،المثالسبيلفعلى،البدنيةأو

الفقرنسبةارتفاعمعيرتفعالجريمةمعدلأنالدراسات

الإحصاءاتعامةبصفةالجريمةعلماءريستعمل.والبطالة

الحكومية.المؤسساتتجمعهاالتي

أجلمنالإحصاءاتكذلكالجريمةعلماءيستعمل

السائدةالاجتماعيةوالظروفالشخصيةالصفاتمعرفة

يقارنكما.الاخرينالناسبينمنهاأكثر،المجرمينبين

غيرمنبأخرىالمجرمينمنمجموعةعادةالباحثون

معظمفيالقانونعلىالخارجينيشبهونالذين،المجرمين

بينالفوارققياسيمكنالطريقةوبهذه.الأخرىالنواحي

وضعأو،معينةشخصيةسمةكانتفربما؟المجموعتين

الكثيرةالأسبابأحد،المجرمينبينيسودمعيناجتماعي

الإجراممط.السلوكإلىتؤديالتي

لحالةدراستهفي،الجريمةعالمببحث.الحالاتدراسة

التىالاجتماعيةوالظروفالشخصيةالصفاتما،جميع

المجرمعائلةتاريخالباحثيدرسكما.معينمجرمفيتؤثر

العواملمنوكثيرا،النفسيةوحالته،البدنيووضعه،وبيئته

مدىمعرفةعلىالتفاصيلهذهجميعوتساعد.الأخرى

وتجرى.الإجرامىالفردسلوكعلىبعينهاأوضاعتأثير

معينين،مجرمينمنمجموعاتعلىالحالاتبعضدراسة

كما.الأحداثعصاباتأوالاغتصابجرائممرتكبيمثل،

منالحالاتمنحالةتاريخيستخدمأن،الجريمةلعالميمكن

الإجرامي.السلوكتطورحولنظريةوضعأجل

تاريخيةنبذة

دراسيامجالأبوصفهالظهورفىالجريمةعلمبدأ

ام764عامففي.الميلاديعشرالثامنالقرنفيمستقلا

بونيساناسيزرويدعىالإيطاليينالاقتصادخبراءأحدقام

الجرائمفيبعنوانكتاببتأليفبيكارياديمركيز

المدرسةأساسالكتابهذاأصبحوقد.والعقوبمات

الجريمة.علمفيالتقليدية

التيالصارمةالعقوباتضدوأتباعهبمطرياا!جوقد

نإوقالوا.الوقتذلكفيعادةبالمجرمينتنزلكانت

ارتكابمنعيكونأنيجبالعقوبةمنالوحيدالهدف

المجرمينأنبيكارياافترضوقد.المستقبلفيالجريمة

وأالمتعةبدافعتأتىتصرفاتهموأن،الإرادةبحريةيتمتعون

عنالجريمةارتكابمنعالممكنمنأنيعتقدوكان.الألم
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قسوته.منبدلأ،تطبيقهوسرعةالعقابحتميةطريق

نأيجبمعيناقانوناانتهكمنكلإنبيكارياويقول

والجنسالسنعنالنظربغضذاتها،العقوبةينال

المدرسةمباد!ئىوتعد.الاجتماعيةالمكانةأو،والثروة

فىاليومالجنائيالقانونأساسالمعدلبشكلهاالتقليدية

.البلدانمنكثير

تعرفالتي،الجريمةعلمفيالإيجابيةا!لدرسةأط

التاسعالقرنأواخرفىتطورتفقدالإيطاليةبالمدرسة

فىعامةبصفةالتركيزالمدرسةهذهنقلتوقدعشر.

المجرميندراسةإلىذاتهاالجريمةمن،الجريمةعلم

نأالإيجابيونويعتقد.تصرفاتهموراءالمحتملةوالاسباب

للمجرملايمكنأوضاععنينتج،الإجراميالسلوك

فيها.التحكم

وهولومبروسو،سيزرالإيجابيةالمدرسةزعماءأبرزكان

نأإلىوتوصلالمجرمينمنكثيرادرسوقدإيطاليطبيب

.الناسبقيةعنالمجرمينهؤلاءميزتالبدنيةالصفاتبعض

العلميمنهجهأنمنالرغمعلىبطلانها،ثبتأفكارهأنإلا

الحديث.الجريمةعلمركائزأرسى،الجريمةدراسةفي

الجريمةعلماءاقترح،الميلاديالعشرينالقرنوفي

إدوينطورفقد.الجريمةفيالنظرياتمنشتىأنواعا

نظرية-الأمريكيينالجريمةعلماءمنوهو-سذرلاند

الإجرامىالسلوكأنعلىتنصالتي،التفاضليةالمصادقة

الخارجينأوالمجرمينمصادقةخلالمنيكتعسب،بأكمله

بنيةأن،الجريمةعلماءمناخرونويعتقد.القانونعلى

إجرامية،أساليبإلىاللجوءإلىالناسبعضتدفعالمجتبم

المكانةأوكالثروةمكاسبعلىالحصولوراءسعيا

هوالمجتمعإنآخرونعلماءيقولذلكومع.الاجتماعية

الممكنمنلي!ي!فإنهوهكذا.الجريمةفييت!سببالذي

نظامبتغييرإلاعليها،القضاءأو،الجريمةمعدلمنالحد

نفسه.المجتمع

السجن.،الأحداثجنوح،الجريمةأيضا:انظر

همبرسايدمقاطعةفيمدينةالعظمى!جرلمسباي

بالقربوتقع،نسمة/00988سكانهاعدديبلغبإنجلترا.

لنكولن.شرقيشمالكم65بعدعلىهمبر،نهرثغرمن

حيويميناءالعظمىلجريمسبايكانعديدةولسنوات

ميناوهوهمبر،نهرثغرمنبالقربالواقعةالعظمىجريمسبايمدينهماء

البلاد.أنحاءجميعإلىالأسماكبنقلالقطاراتتقومحيث

بريطانيا،فيالأسماكصيدحصيلةمعظمخلالهمنتمر،الحركةدائ!
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تشتهرأصبحتالأخيرةالآونةفيولكنها،الأسماكلصيد

مركزأكبربأنهاويعتقد.المجمدةالأغذيةبتجارةأكثر

فيالأخرىالصناعاتبينومنأوروبا.فيالمبردللتخزين

أكسيدوخاصة،الكيميائيةالموادإنتاج،العظمىجريمسباي

.التيتانيوم

همبرسايد.:أيضاانظر

بريطانيمؤرخام(.ا-883)837ر.ج!جرين،

هذايعد.البريطانيالشعبتاريخمختصربمؤلفهاشتهر

منبدلأفهو،.التاريخكتبمنجديدانوعاالعمل

حياةيصور،اصسياسيةاالأحداثتفاصيلفيالخوض

فيشهرةفاكتسب،ام874عامالعملهذانشر.الناس

تاريخمختصرمنفحولهمؤلفهجرينوسع.الحال

عامالبريطانيالشعبتاريخإلىالبريطانيالشعب

غزوام(،881)إنجلتراصناعةأيضئاوكتب.ام088

م(.1)883إنجلترا

لمانجلترا.أكسفوردفيجرينريتشاردجونولد

مؤلف.(م1991-4091)مهاجرا،جرين

وكتبه،الجادةرواياتهمجالىفىشهرةحققبريطاني

هذهتضمنتوقد.تسليةمحعبعليهاأطلقالتيالخفيفة

(أم)369للإيجارالبندقيةهذهالبوليسيةقصتهالكتب

قصصمنقصةوهيام(59)0الثالثوالرجل

الغامضة.المغامرات

وأناسا،المجرمينمنعالماالجادةجرينرواياتتصف

الناسهؤلاء.بالنصرانيةالإيمانفقدواوأناساعقليا،مختلين

فيالحقيقيينالأبطال-هونظرهوجهةمن-جرينيعتبرهم

الوفاقمننوعايحققواكىيصارعونلأنهمهذهأيامنا

نأمنالرغمعلىأنهرواياتهفىجرينويضمن.الداخلي

الأقلعلىفهم،أخرىنواحمنمكروهونأبطاله

سبيلعلى.الشائعالزائفالنفسيالرضاخطأيتحاشون

الكنيسة،البطليهجرام()489الأشياءقلبفي،المثال

المعاناةخلالمنولكنهوينتحر.والمجتمعوالزوجة

وتشمل.للحقيقةالفهمبعضيحقق،النفسومواجهة

القوةأم(بم)389برايتودصخرةالأخرىالجادةالروايات

منتهيةحالةام(،)519الأمرنهايةام(،)049والمجد

البشريةالحقيقةأم(،)739القنصلسعادةام(،)619

ام(.)829كيشوتالسيدام(بم)789

ضمنوعمل،لندنقرببيركامستدفيجرينولد

ما269عاميبينالندن(التايمزجريدةتحريرهيئة

.ام269عامالكاثوليكالروممذهبواعتنق.ام39و.

عندالأخلاقيةالمشاكلالجادةمؤلفاتهمنالكثيرتعالج

الحياةمننوعهما،ذاتيتينسيرتينكتبوقد.الكاثوليك

ام(.819)الهروبطرقأم(بم719)

فىالغربيةالهندجزرمنجزيرةتم!ىدولة!جرلئادا

منيقرببماترينيدادشمماليعنوتبعد،الكاريبىالبحر

بضعةمنمجموعهافيالدولةتلكوتتكونكم،041

الرئيسية،الجزيرةمنمقربةعلىتقعجدا،صغيرةجزر

الرئيسيةالجزيرةعنتبعدالتيكارياكوجزيرةإلىبالإضافة

الجريناديةالجزرسلسلةفيالأخرىالصغرىالجزروبعض

الشرقي.الشمالإلىكها27بمسافة

وتبلغ،نسمة29؟...جرينادافيالسكانعددويبلغ

جميلة،ومناظرهالطيفوساخها2.كم344مساحتها

السائحين.منغفيرةأعداداتجتذبالتيشواطئهاإلىإضافة

جوزةلثمارالمنتجةالدولمقدمةفىجريناداوتأتي

هيجورجزسانتومدينة،التوابلمنوغيرهاالطيب

أنهاكما،نسمة7و005سكانهاعددويبلغ،العاصمة

جرينادأ.دولةفيمدينةأكبرتعد

وكانت.الشرقيالكاريبيالدولارهيجريناداوعملة

عشرالثامنالقرنأواخرمنذلبريطانياتابعةولايةجرينادا

اديناجر

البحرسطحىاطلماصممهأخرىط!يةإ

الجرل!ة-اله!دحرر

دا!رينا،.

لابم73!ط-9يمفي

9رل!رويلاع+

جكيناداشرقيشمالكم72لعدعلىلقعكارياكوبرش

لأءءص-؟--ء--!!+ط!آيلالب

الكاا(بخ/يو--ليرسللعزاء!/2أايلالدى

كأيبىلبحر!ريا-.دءص!وشحرلأ3بر

صء!!الحوالألمأ

نت)15
لملم!--7أ%؟2ا.

ئجويا*--ى---------------!--س-ء؟-!+أمطار)للولس

رويساثراندى!ا-!عى"اللؤلقإ

،ص،.،صباراداإ

(عثح!ونكوردير-لاص؟؟

حريتعيل-ا

وود!ورد/-،أ.إ

شمالعاص!7ع!مار!لئ%

لمس؟كازركا

اء!ار3لمحبر*!

جورجزسانت-33!كا-ء

نتلم.-"ثب؟لأا.لأضلسىالحط

انمىأاكدصس..-أوظعهرهيملالندصالى

كمماللنهـمر3لننسلألأأ،الأجي61-"3!أ
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أصيل5015
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العاباتمنتلالبينتقعجرينادا،عاصمةجورجزسانتمدينة

.للجزيرةالغربيالجنوبيالساحلعلىالكثيفة

فيهحصلتالذيالعاموهو،ام749عامإلىالميلادي

استقلالها.على

،ام749عامدستوربمقتضىجرينادا،.الحكمنظام

الحكومةيرأس.البرلمانىتتئالنظامدستوريةملكيةدولة

ويتكون.البريطانيالعاهليمثلعامحاكمجرينادافي

عضوا51وبهالنوابمجلس:هيئتينمنالبلادبرلمان

يعينهمعضوا13وبهالشيوخومجلس،الشعبيختخبهم

مجلعرفىأعضاءسبعةالعامالحاكميعين.العامالحاكم

أعضاءوثلاثةالوزراء،رئيسمنتوصيةعلىبناءالشيوخ

لبعضاستشارتهبعدالوزراءرئيسمشورةأخذبعد

زعيممنتوصيةعلىبناءأعضاءوثلاثة،المهمةالفعاليات

الأغلبيةصاحبالحزبزعيمالعامالحاكمويعين.المعارضة

زعيميعينكماللوزراء،رئيساالنوابمجلسفي

المعارضة.

وأإفريقىأصلمنجريناداسكانمن%59.السكان

الهنودمنالمنحدرونأما.والأوروبيينالأفارقةمنهجين

منالباقيةالبقيةفيشكلونالأوروبيينمنأوالشرقيين

.السكان

اللغةالسكانمنالعظمىالغالبيةوتتحدث

بلهجةيتحدثونأوللبلاد،الرسميةاللغةوهى،الإنجليزية

جرينادافيالأقاليمبعضوتتحدث،محليةإنجليزية

فرنسية.بلهجة

المذهبجرينادافيالسكاننصفمنأكثريعتنق

الأخرىالدينيةالطوائفوتضم،الكاثوليكىالروماني

الحركةأتباعوهموالميثوديينالإنجليزمثلالإنجليكانيين

كنائسمذهببعضهميعتنقكما.الإصلاحيةالدينية

البروتستانتية.مذاهبمنمذهبوهوالبنتكوستال

4وابتدائيةمدرسة66منمايقرببجريناداويوجد

وبعضعليا،مداريم!ثانويةمدرسة81ومتوسطةمدارس

بعضأوكلالحكومةوتخصص،الحرفيةالمدارسمن

بالجزيرةيوجدكما.المدارستلكلدعماللازمةالأموال

الجامعيةللدراساتالغربيةالهندجزرلمدرسةفرع

.المستمرة

فيالكثيفةبالغاباتالمغطاةالجبليةالمناطقإن.السطح

الأوديةمنالعديديتخللهاجرينادا،جزيرةريفمناطق

وسطفيإيتانججراندبحيرةوتوجد،والشلالاتالضيقة

ابزيرة.تلكمركزمنمقربةعلىتقعوهي،بركانفوهة

الشتاء،فصلخلالم12عنلاتقلارةالحصودرجة

الصيف.فصلخلالم32عنولاتزيد

علىأساساجرينادافيالقوميالدخليعتمدالاقتصاد.

قليلة،قلةإلاالمصانعمنبالبلاديوجدولا،والسياحةالزراعة

إماأهلهامعظملأن؟منخفضجرينادافيالمعيشةومستوى

.زهيدةبأجورالعملإلىمضطرونأوالعملعنعاطلون

التوابلمنونوعالطبوجوزةوالكاكاوالموزويعد

أماللجزر،الرئيسيةالصادراتأهممنميسيسمى

منونوعاوالقطنالهندجوزفتشملالأخرىالمنتجات

السكر.وقصبالحامضالليمون

المصنوعةالمنتجاتمنالكثيرإلىجرينادالاحتياجونظرا

منتصدرمماأكثرتستوردفإنها،الأخرىالدولفي

فيالمهمالرئيسيالميناءجورجزسانتمدينةوتعد،الخامات

حجما.الأصغرالموانئبعضبهايوجدكانوإنجرينادا،

المتحدةوالولاياتوكندابريطانيامنكلوتتصدر

وفيجرينادا،معالتجاريةالعلاقاتذاتالدولقائمة

تجارتهانطاقتوسيعإلىجريناداسعتأم749عامخلال

الكاريبيةوالسوقالمجموعةمعفارتبطتجيرانهامع

المشتركة.

طولهايبلغالطرقمنشبكةجرينادامدنبينوتربط

نقلومرفقمطارانبهاويوجد،كم079منمايقرب

الحديدية.السككوجودإلىتفتقرلكنها،داخلي

إذاعةومحطةصحفخمسجرينادافيوتصدر

.الجزيرةسكانلخدمةجعلت

أوائلمنالأرواكالهنودكان.والحكومةالتاريخ

خلالوفيجرينادا،الانيسمىماقطختالتىالشعوب

القادمونالكاريبيونالهنودعليهااستولىعشرالثامنالقرن

الجزيرةنزلام894عاموفى،الجنوبيةأمريكامن

قدماهتطأأوروبيمستكشفأول،كولمبوسكريستوفر

نأبيد،كونسبسون:عليهاوأطلقالبلاد،تلكأرض

جرينادا.ذلكبعدأسموهاالأوروبيين

لاستعمارالأوروبيينجهودالكاريبيونعرقلوقد

جريناداالكاريبيونباعام065عاموفىجرينادا،

الهنود.وجوهفيبعدفيماسيوفهمأشمهرواالذينللفرنسيين
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بينسجالاجريناداجزرعلىتنتقلالسيادةوكانت

بريطانية.مستعمرةجريناداتصبحأنقبلوبريطانيافرنسا

منالعديدالبريطانيونالزراعجلب.ام783عاموفى

ألغتأنوبعد،هناكالمزارعفىليعملواالأفارقةالسود

الهنودمنالعديداقبلام،834عامالرقنظامبريطانيا

.للرزقطلباجريناداإلىنازحينالشرقيين

جرينادابريطانيامنحت،العشرينالقرنمنتصفوفي

منالسبعينياتأوائلوفىشؤونها،علىالإشرافبعض

حركةجيريإيركجريناداوزراءرئيسقادالعشرينالقرن

حالةعندئذظهرتولكنبريطانيا.عنبالاستقلالتطالب

الفئاتبعضلأنالاستقرار،وعدموالتوترالقلقمن

ورغمبالاستبداد،جيريواتهمت،الاستقلالعارضت

وأصبحت،ام749عاماستقلالهاجرينادانالتذلك

وانضمت،الدستوريالنظامتطبقمملكةالجديدةالدولة

الوزراء،رئيسالحكومةرئاسةوتولى،الكومنولثدولإلى

للبلاد.عاماحاكماوعين

عامحتىجرينادا،لوزراءرئيسا،جيريوعمل

بتدبيربيشوبموريسيقودهمثوارهبأنبعدأم979

،جديدةحكومةالثواروعين،بالوزارةأطاحانقلاب

المذهبيعتنقبيشوبوكان.بيشوبلرئاستهااختاروا

منعدداوتبنىكوبا،معطيبةعلاقاتأقاموقد،الماركسى

شجبوه،الاخرينالثائرينبعضأنبيد،اليساريةالسياسات

شهروبحلولكاملا.ماركسيانظامايتبنلمأنهبحجة

وقتلواالأمورمقاليدعلىاستولواام839عاممنأكتوبر

.بيشوب

جريناداتصبحأنالكاريبيأقطارمنعددوخشى

والثوراتالإرهابلدعم،السوفييتيوالاتحادلكوباقاعدة

أعقابوفي.اللاتينيةأمريكاأنحاءجميعفي،اليسارية

لإعادةبالتدخلتلوحالمتحدةالولاياتبدأتبيضوبمقتل

جرينادا.إلىالنظام

ما839عامأكتوبرشهرمنوالعشرينالخامسوفي

ادعىحيثجريناداالمتحدةالولاياتمنقواتاجتاحت

هذاأن-آنذاكالمتحدةالولاياترئيس-ريجانرونالد

أرواحلحمايةضرورياكانلأنهاتخذقدالإجراء

الذينالطلبةمنستمائةفيهمبمنجرينادافىالأمريكيين

هذافيشاركوقد.الجامعيةالطبمدرسةفييدرسون

مندولستمنالقواتمنقليلرمزيعددالتدخل

،وباربادوسوباربودا،أنتيجوا:هىالدولوهذه،الكاريبي

فينسنتوسانتلوسيا،وسانتوجامايكا،ودومينيكا،

ين.والجريناد

الجنسياتمتعددةالقواتماتقدمتوسرعان

بوانفييقعمطارفيهابماالرئيسيةالمرافقعلىللاستيلاء

تمت،أيامبضعةوبعدكوبا،دولةبمساعدةبنى،سالين

جرينادا.كلعلىالجنسياتمتعددةللقوةالكاملةالسيطرة

جميعسحبتمديسمبر،شهرمنعشرالخامسوبحلول

مائتيناستبقاءمعالبلاد،منالمتحدةالولاياتقوات

أسمتهلماالامريكيينالعسكريينالموظفينمنوخمسين

وما،النظامعلىوالحفاظالقانونتنفيذالمتحدةالولايات

المحاربة،غيرالقوةهذهسحبتأنالمتحدةالولاياتلبثت

.ام859سنةفيذلكوكان

،سكونجودوينبولالسيرتولى،القتالانتهاءوبعد

مجلساعينحيثمؤقتا،السلطةجرينادا،عامحاكما

البلاد.حكمفىلمعاونتهاستشاريينأعضاءتسعةمنمكونا

الحكومةنظامجريناداأعادتأم489عاموبحلول

أخرىمرةالحكومةرأسعلىووضع،المنتخبةالديمقراطية

أنهتماوسرعانبليز.أوغسطسهربرتللوزراء،رئيس

الحكوماتكانتالتي،اليساريةالسياساتالحكومة

العاموفى.ام989عامبليزتوفىتبنتها.قدالماركسية

الانتخاباتفيالديمقراطيالوطنىالمؤتمرحزبفازالتالى

استقالأنهإلاللوزراءرئيسابريثويتنيقولازعيمهوأصبح

.برجانجورجبالانتخابوخلفه.ام499عام

بملغربيةالهنداجزر؟الجرينادين:أيضاانظر

الكاريب.هنود،الأرواكهنودكريستوفربم،كولمبوس

،صغيرةجزيرة006حوالىمنسلسلةابليادين

جزروتمتد.الغربيةالهندجزرضمن،مأهولغيرمعظمها

جزيرتيبينالكاريبيالبحرعبركم79لمسافةالجرينادين

وجرينادا.فينسنتسانت

000.14حواليالجرينادينجزرسكانعددويبلغ

التيوكارياكو2.كم78مساحتهاإجمالىيبلغبينمانسمة

المجموعة.هذهفيجزيرةأكبرهى2كم34مساحتهاتبلغ

جريناداجزيرةمعالجنوبيةالجرينادينجزروتشكل

معتشكلفإنهاالشماليةالجرينادينجزرأماجرينادا.دولة

والجرينادين.فينسنتسانتدولةفينسنتسانتجزيرة

جرينادا.انظر:

قدحجماالأكبرالكاريبيجزرمنأناسوكان

عشرالسابعالقرنخلالالجرينادينجزرفياستقروا

عامفيبريطانيةأراضيالجزرهذهوأصبحت،الميلادي

علىوجريناداالجنوبيةالجزروحصلت.أم763

الشماليةالجزرنالتبينمام،7491عامفىاستقلالهما

.ام979عامفىاستقلالهمافينسنتوسانت

مساحتها،العالمنيجزيرةأكبر!جرلئلاللى

الرغمعلىالدنماركأقاليمأحدوتمثل.2كم0062751.2
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علىتقع.الشماليةأمريكامنجزءاجغرافياتعدأنهامن

بعضفيوتبعد.الأطلسيالمحيطشماليكم/0902بعد

كندا.منكم61نحوأجزائها

جرينلاند،منأكبرأسترالياأنمنالرغموعلى

نأإلا،الجزيرةوتشبه-الجهاتجميعمنبالمياهومحاطة

بسببجزيرةوليستقارةأنهاعلىيصنفونهاالجغرافيين

.الكبيرةمساحتها

مرة،05بحوالىالدنماركمنأكبرجرينلاندوتعد

أكبرأي،السكانعددفيجرينلاندتفوقالدنماركولكن

والدنماركالإسكيمومنالسكانومعظم.مرة59بنحو

وقلةالمناخلبرودةنظراقليلونالجزيرةوسكان.الأسلاف

الشمالإلىيقعجرينلاندمعظمأنكما.الطيعيةالموارد

85%نحوالكثيفالثلجيغطيحيثالقطية،الدائرةمن

عنكم071نحوالشماليةأجزاؤهاوتبعدمساحتها،من

أكثرالساحليةالجنوبيةالأجزاءوتعد.الشماليالقطب

فإنذلك،ومع.السكانمعظميقطنهاحيثدكها،المناطق

جودثابومدينة.م051تبلغيوليوشمهرفيالحرارةدرجة

.الجزيرةفيمدينةوأكبرالعاصمةهي

بهذاالجزيرةبتسميةالفايكنجالمكتشفونقاموقد

فيها.للإقامةالمستوطنينلجذبالاسم

فصلفيبالاخضراروحدهاالساحليةالمناطقتتسم

الرئيسية.الصناعةهوالأسماكوصيدالقصير.الصيف

العلماءيستيمحيث.الأهميةبعضيعطيهاالجزيرةوموقع

الاطلسي.شمالعلىعواصفبحدوثالتوقعالجزيرةفي

منمهماجزءاتشكلأمريكيةعسكريةقواعدتوجدكما

الشمالية.أمريكاعنالدفاعىالنظام

،الدنماركلحكومةجرينلاندتخضع.الحكمنظام

تعدالدنماركيةوالحكومة.محليذاتيبحكمتتمتعولكنها

قانونويسري.والدفاعالخارجيةالشؤونعنمسؤولة

جرينلاندحكومةلكنجرينلاند.شعبعلىالدنمارك

تشرفأنهاأي.والإقليميةالداخليةالقضاياعنمسؤولة

البلاد.فيوالتعليميالضريبىالنظامعلى

برلمانىمجلمىجرينلاندحكومةعلىيشرف

72يبلغفيهاالبرلمانأعضاءوعدد.للحكمومجلس

منفيتكون،الحكممجلسأما.الشعبينتخبهمعضوا،

الناخبونيختار.البرلمانينتخبهمأعضاءخمسةإلىثلاثة

المجلسأما.الدنماركيللبرلمانعضوينجرينلاندفي

وفى.الإداريةالمشكلاتلحلفينتخبالإقليمى

المحكمةجميعهاتتبعمحليةمحكمة91جرينلاند،

جودثاب.فيالرئيسية
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00058بنحوجرينلاندسكانعددقدر.السكان

مودودونالسكانمن8%0وحوالط.ام699عامنسمة

مجالاتفيللعملجاءوادنماركيونوالبقيةجرينلاند،في

.والتجارةوالحكومةوالتعليمالاتصالاتمثل،متنوعة

وأالإسكيموأصولمنينحدرونوالجرينلانديون

منخليطوهىالجرينلاندية،اللغةويتكلمون،الدنماركيين

ومعظم،الدنماركيةاللغةإلىبالإضافةالإسكيمو،لغات

الكنيسةوهى،اللوثريةالكنيسةإلىينتمونالسكان

.الدنماركفيالرسمية

الإسكيموأصولمنينحدرونالذينالسكاننسبةأما

الجزءأقصىفيمعظمهمويعيش.قليلةفهيالقديمة

حياتهميمارسونحيث،الجزيرةمنالغربيالشمالى

،أخرىوحيواناتالفقمةويصطادونالقديمةالتقليدية

والتدفئةالإنارةفيدهونهامنويستفيدونلحومهاويأكلون

القواربصناعةفيجلودهاويستخدمونوالطخ،

الحجرمنفتبنىالشتاءمبانيأما،الصيفيةوالخياموالملابمم!

لإسكيمو.ا:انظر.والتراب

طريقةالسكانترك،العشرينالقرنأوائلبدايةومنذ

اليومالمتجولونفالصيادون.القديمةالإسكيمومعيشة

السمكصيدعملياتخلالمنوعائلاتهمهميعيشون

حلتالاليةالمحركاتذاتالقواربأنكما.التجاري

لحمهالايزالالبحرعجولأنكما،البسيطةالزوارقمحل
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)المعدل1.6)5991(:شحص0001لكلالوفياتمعدل

9(.3.العالمي

9.22)5991(:شحص0001لكلالطبيعيةالزيادةمعدل

1(.7.5العالمي)المعدل

1.7.3(:599شجبةامرأةالكلالإنجابمعدل

1.7.5(:)399شخص0001لكلالزواجمعدل

.11.2(:)0001859لكلالطلاقمعدل

لسة..196الإناثسنة،9.66الدكور)5991(:الأعمارمتو!

1(:099)شخص000.001لكلالمعديالمرضحالات

2.7،الحصبة!ا31.التيفوئيدحى،.115الكبدالتهاب

.8.4الدرن

الوطىالاكصاد

دينار006)000،0003009:لإصراداتا:(5991)الميزانية

ضرائب،%8.05تصدهـالهيدروكربونات)ضرلسةجزائري

المصروفات%(ا.16المضافةالقيمة

جارية)مصروفاتجزائركطديار000،000،00727.6

.6%(.1أخرى!23%،اتنميةمصروفات%07،8.

.1000.00030.128(:499قائم)خارجي،العامالد-فى

أمريكي.دولار

دولار94لأ...0003الزوارمنتحققما(:991)4السياحة

دولار00030000351الخارجفيالمواطنيننفقات،أمريكي

أمريكي.

والغاباتالزراعةذلك(،غيرعلىينصلمماالمتري)بالطزالإنتاج

البطاطس،0003006،1القمح:(5991)الاسماكوصبد

،000،045الشعير،000،007الطماطم،0001027

،000،032التمور،000،842البصل،352ر...البرتقال

رعددالمواشى؟721ر005الزيتون،0007081العنب

الابقار،81ر...،...الأغنام(الحيةالحيوالات

:(991)4الأحشاب؟2لأ000،005الماعز،000،003.1

التعدفى،064،09:(911)3الأسماك3،م90402ر...

الإجمالي()الوزنالحديدخام(:991)4المحاجروأعمال

الإجمالي)الوزنالفوسفاتصحور2،.000.610

:(11)39التصنيع؟كجم000.754الزئبق000،7387

،2ر0000045والسميدالدقيق،000704936الإسمنت

زهرحديد،000،004،1خامفولاذ،0،0،676،1الطوب

العاملةوالأيدىالإجماليالوفىالنابخبنية

للقرى%العاملةالقوىإحماليمى%لالمليودالقية

العاملةالقيمةحرائري!يار

ما099ام9!4

عةالررا

لماررالمفطا

لطبيسا

حرىأددمحا

يصميعا

الحامةالحدمات

والإلاءات

.دفاع،عاصةإدارة

والاتصالاتالمقل

.أالتجارة

أحرى

.المجموع

014

334

137

182

187

48833،

709

ءه

646

651

7111،5

23،

4،

7،

،ء2



سكانهاجميعيقطنإفريقيا.شمالىتقعشاسعةبلادالجزائر

المتوسط.الأبيضالبحريحدهاالتىالساحليةالمناطقتقريبا

نقيسكر2،.4،...فوسفاتأسمدة،03.1،،000

:)الاستهلاك(الطاقةإنتاج.000209الميثانول،102لأ...

91ء000.888).00:(4991الساعة/)كيلوواطالكهرباء

:(4991متري)طنالحجريالفحم1(،0003000.48376)

:(4991)برميلالخامالنفط(،0001082،1)000،02

)طنالنفطةالمنتجات016(،.703)00)9370280.لأ...

)مترالطيعىالغاز1(،00.862.0)0)00.254393متري

05..4991000.000452(:مكعب

91(.لأ.00.000902)0

)0005.1146لا...1(:)499الوطن!الإجمالىالنابخ

دولار(.09621الفرد)نصيبأمر-دولار

الإجماليالعدد1(:99)0للسكانالاقتصاديالنشاعل

)محدلات8.22%السكاننشاطمعدل،هو000.171

الإناث%،3.44:سنة46إلىسنة51سنس:الإسهام

29.)%

.19،6(:)879الأسرةحجممتوسطومصروفاتها.دخل"الألرة

أعمال%،.143ورواتبأجور1(:)599الأسرةمصادردخل

الطعام:(91)88المصررفات،%6.81تحويلات،%3.38حرة

،%.68الملاب!،%21والاتصالاتالنقل،%3.25والشراب

.%4.02أخرى%76.والطاقةالسكنى

والمراعيالمروج%،ا6،الغابات1(:)499الأراضياستخدام

الاستثماردائمةوالأراضيالزراعيةالأراضى%،ا3.3

.%7.18صحراء()معظمهاأخرى!%.43

الخارجيةالتجارة

الجارية()بالأسعارالتجاريالميزان

!ا499ام139ام299ام119أ!11"ا!181

00،1ه-1،م!ا13؟،360،12.277.1144813"7أصيكيدرلارملبون

.5%5%لأ%ا6.1%1.12%ا2.4%ا،9الإجماليفي%

دموا)يكيصأرولاد995،9).00لأ...:(4991)تاردلواا

غيرآلات،وتجهيزاتحبوب%8.31منها%49.2غذائية

الاستيرادجهات%(..59وفولاذحديد%؟ا74.كهربائية

إيطاليا،%3.41المتحدةالولايات،%842.فرنسا:الرئيسية

.%4،5ألمانيا،%4،9نياأسبا،7.9%
مريكيأرولاد000،000،495،8:(ا!49)ترادلصاا

مكررنفط،%2،13طبيعيغاز،%7.54خام)نفط

،%ا.97إيطاليا:الرئيسيةالتصد-رجهات%(.8.81

هولندا%،ا!ه4فرنسا%،56.1الأمريكيةالمتحدةالولايات

.%.67أسبانيا،3.01%

والاتصالاتالنقل

:الأطوالإجمالي(:991)4الحديديةالمسكك،النقل

/كمراكب425،2و...،...الركابعدد،كم277،4

الطرق،طن/كم000،000،004،2البضاعةشحن

%(،68منها)المعبد749399الأطوالإجمالي1(:99)4

000.5،72الركابسيارات(:991)4النقلوسائل

التجاريةالملاحة،0003048والحافلاتالشاحنات

الوزنإجحالي،941فأكثحطن001)السفن(:91)29

عدد(:91)59الجويالنقلطن،36339.0،1الثابت

الجويالشحن،/كمراكب000،000،07033الر!ب

.82:(6991)المطاراتعدد،طن/كم02لأ643ر...

(ام399-991)2التعليم

دلسعديمالطلا!/الطلا!المعلحودالمدارس

1079137397153363.43648.28(1عو)6-اشدائى

552،23/17"20423314،031762(81-21)عحراياسكع

511317.5229944.9معلميروتدربمهية

081937.4179343.29161العالي

وزو.تيزوالتكنلوحيا؟العلوموهراد،القشطينة،الجزائر،،الجامعاتأهمةحامعات*

الإجماليالتوزيع1،8(:99)4اليوميةالصحفعدد:الاتصالات

الرادرر53،شخص0001لكلالتوزيع،000،04421

لكل8)جهاز.0053لا...الاستقبالأجهزةعدد1(:)599

الاستقبالأجهزةعدد1(:)599التلفاز(أشخاص

)الخطوطالهاتفشخص(،41لكل)جهاز00032و...

شخص(.25لكل)خط39910068310.1(:الرئيسى

والصحةالتعيم

عمرمنالسكانمنالمئويةالنسبة1(:)989التعليمىالمستوى

المدارس2.38%،نظامياتعليحايتلقواولمفأكثرسنة61

المهني%،ا1.1الثانوي2%،80.الابتدائي%،.9،القرآنية

عددإجمالى(:91)59المتعلمون%،39.العالي%،791.

000.531.01فأكثرسنة15عمرمنالمتعلمين

.73%()0003682.69الذكورالمتعلمون%61(،.)6

%(.)000631494الإناثالمتعلمات

33031لكل)طبيب40325الأطباءعدد1(:)299الصحة

لكل)سر-س.98757المستشفياتأسرةعددشخص(،

مولود0001لكلالأطفالوفياتمعدلشخص(554

599(:)1.305.

اليوبمفيالفرديتناولهاالتيالحراريةالسعرات1(:)299الطعام

(/11حيوانيمنتجات98%،نباتية)منتجات79238

الأغذيةمنظمةبهأوصتالذيالأدنىالحدمن%ا12

.المتحدةللأمالتابعةوالزراعة

العاملةالمسلحةالقواتعددإجمالي:المسلحةالقوات

.5%،4البحرية.86%،5)الجي!ق1007.231(:)699

الناتجمنالعسكريةالنفقاتنسبة.8%(1الجويةالقوات

3%(،العالمي)المعدل13.3(:99)4الإجماليالوطنى

أمريكيا.دولارا94العسكريةالنفقاتفيالفردنصيب
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رأسعلىولاية48إلىالجزائرتقسم.المحليالحكم

كما،الوالييسمى،وحاكم،منتخبمجلسولايةكل

ويرأسها،منتخبمجلسبها،بلدية5411بالجزائرتوجد

البلدية.شيخ

قضائيةهيئةأعلىهوللقضاءالأعلىالمجلسالقضاء.

منتردهالتىالقضايابمراجعةالمجلسويقومالبلاد.فى

محاكموتستمع.والأربعينالثمانيالولاياتمحاكم

المحاكممنإليهاتردالتىالاسشافقضاياإلىالولايات

العدلية.المحاكمباسمالمعروفةالصغرى

الجزائريةالمسلحةالقواتتضم.المسلحةالقوات

ألف7231..والبحريةوالجويةالبرية،الثلاثةبأفرعها

الوطنية،الخدمةيؤدونالذينالجنودمنمعظمهمرجل،

سنالبالغينالجزائريينكلعلىإلزاميةخدمةوهي

الوطنىالجيشويساهم،ونصفسنةمدتهاسنة،ا9

العديدفى-الوطنعنالدفاعمهمةجانبإلى-الشعبى

الوطنية.الأهميةذاتالتنمويةالمشاريعمن

السكان

،ام699عامالجزائرسكانعددبلغ

السكانيةالكثافةأنمنوبالرغم.نسمة28و000.656

نأإلا،المربعالكيلومترفىشخصاعشرباثنىتقدرالعامة

هذاتعديلفيتتحكم،والاقتصاديةالطبيعيةالظروف

حيث،الشماليةالمنطقةفيالمرتفعةالكثافةفتتركز،التوزيع

إلىالكثافةهذهتنخفضحينفي2،/كمنسمة223تبلغ

الصحراء.فيالمربعالكيلومترفىواحدشخص

،العامفي%32.بمعدلالجزائرسكانعددويتزايد

فى%()8.55نصفهممنأكثرويقيم،مرتفعمعدلوهو

عددتزايدفىفقطيظهرلاوالتحضر،حضريةمراكز

فيأيضايظهربل،الحضريةالمراكزوعددالحضر،سكان

الريف.فىالحضريةالحياةنمطانتشار

عنصروالبربروبربر.عربمنالجزائرسكانيتكون

قبلالرابعالألفنحوفى،الأدنىالشرقمنجاءمهاجر،

معجاءوا،العربيةالجزيرةمنفأصلهمالعربأماالميلاد.

والبربرالعربمنكلتمازجوقدوقبلها،العربيةالفتوحات

مشتركة،وتقاليد،موحدةعاداتفظهرتالعصور،عبر

حواجزأوفوارقتوجدولا،العربيةواللغةالإسلاموحدهم

أزال،القدممنذبينهموالتزاوجفالتعايش،بينهمعنصرية

.والمصاهرةبالخالطةالفوارق

وهى،العربيةاللغةيتكلمونمسلمونالسكانكل

الفرنسيةيحسنونمنهمعاليةونسبة!لاد.الرسميةاللغة

الذيالفرنسىالاحتلالإبانالبلادفيسائدةكانتالتى

كماللبلاد،الفرنسيالاحتلالعمرهيسنة،013دام

الأمازيغية.المحليةاللغاتبعضتوجد

مأ879لعامالسكانيالإحماء

السكانعددالولاية

876،712أدرار

883،212لأعواطا

039،81ليزيإ

257لأ716باتنة

259،007يةبحا

828424.بوعر-رح!لرج

32043"2بسكرة

346.185بار

2218807البليدة

3693.04البواقيأم

5791056بومرداس

09،625"البوبرة

.254153البيض

3233014تبسة

.012228تسمسيلت

862.714تلمساد

82259تمنغالست

.42816تندوف

026لاا51تيبازة

4893679وروتيزي

497.575)تيارت(تاهرت

9035313جالمة

191.0916العاصمةالجرائر

494.494الجلف

لسكاناعددالولاية

145،642خنشلة

213،274جيجل

ا،"..لأ496سطيف

4942532سعيدة

015،226سكيكدة

770.692أهراسسوق

.277446بلعباسسيدي

.291684الشلف

531.275الطارف

888)455عنابة

.562237دفلةعين

099.274تيموشنتعين

0416.12غرداية

877445.غليزان

30.3466قسنطنة

863652.المدية

3295.05مستعانم

3943606مسيلة

.109566معسكر

5036115ميلة

007/113النعامة

9093762الوادي

4542842ورقلة

329لأ473وهراد

ء249382.23

فرنساعناستقلالهامنذالجزائريةالدولةعملتوقد

للبلاد،الإسلاميةالعربيةالهويةاستعادةعلىام629عام

عليها؟والقضاءطمسهاالفرنسىالاستعمارحاولأنبعد

التعليملغةجعلتهابأنمكانتهاالعربيةللغةفأعادت

متخصصينرجالتأهيلعلىكذلكوعملت.الأساسية

للعلومجامعةأولرإنشاءالإسلاميالفقهأموركافةفى

قسنطنة.مدينةفيالجزائرفيالإسلامية

بصورةالجزائرفيالحياةأنماطتتنوع.المعيشةأكلاط

.المدنفىعنهاالريففىتختلفحيث،ملحوظة

منالجزائريةالأريافاستفادت.الريففيالحياة

الريفيةالقرىمنعديدفبني؟الوطنيةالتنميةمجهود

ومياهوالكهرباءكالطرق،الأساسيةالبنيةومشاريع

نحو،سريعةبخطىيتطورونالريفسكانوبدأ،الشرب

على)الطوب(والاجربالإسمنتالمبنية،العصريةالمباني

التيالحديثةالمعماريةالطرزحعسب،طابقينأوطابق

السنواتفىالأرياففيالسائدالنموذجأصبحت



503الجزائر

اللوليةالحدودفيمرجعاليستالخريطةهذه

منتبنىكانتالتيالتقليديةالمبانيرتلاشت،الأخيرة

بالترابطالريففىالحياةرتمتاز.والخشبوالطينالحجارة

.والكرمالجودومظاهرالعائلي

الثنائيةبظاهرةالجزائريةالمدنتمتاز.المدنفيالحلاة

التيالقديمةالأحياءوتجاورتداخلفيالمتمثلةالحضرية

المتعرجة،الضيقةبشوارعها،الإسلاميةالفترةإلىترجع

الطابعذات،الحديثةالأحياءمعومساجدهاوأسواقها،

تهاوساحا،الواسعةوشوارعها،الشاهقةبمبانيها،الأوروبي

والصناعةالخدماتفيالمدنسكانمعظميعمل.العديدة

.والتجارة
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بالحزائر.الأبيارفيالمساجدأحد

لهجرةالاستقلالبعدالجزائريةالمدنتعرضتوقد

وأصبحتحجمها،وتضخمالريفلممكانمنواسعة

فظهرت،المفرطةالسكانيةالزيادةهذهاستيعابعنعاجزة

.المدنضواحىفىالعشوائيةالأحياء

الملابسالمدنفىالجزائريونيرتدي.ا!للابس

تشكلالتيالتقليديةالأزياءبعضهميرتديكما،العصرية

للرجالالتقليديةالملابسوأهم،الأرياففيالسائدالنمط

أماوالوبر.الصو!منالمصنوعان،والقشابيةالبرنوس

القطنمنحجابوهوالملاية،أوالحايكفيرتدينالنساء،

والوجه.الجسمأجزاءكليغطيالأسودأو،الأبيض

لدىالمفضلةالشعبيةالأكلة.والشرابالطعام

دونالأولالوطنيالطبقوهىالكسكسى،هىالجزائريين

باللحممصحوبأويقدمالسميدمنيتكونوهو،منازع

منالعديدأيفئاوهناكالأحمر،والمرقوالخضراوات

المطخطابعهوالسائدالطابعأنإلا،التقليديةالأكلات

.المدنفىوبخاصة،الفرنسي

وبخاصة،الرياضةهواةمنالجزائريينمعظم.الترويح

يومالمتفرجينبجمهورالملاعبتزدحمحيث،القدمكرة

تشهدكماالبلاد.فيالرسميةالأسبوعيةالعطلة،الجمعة

البلاد،منالصحراويةبالمناطقتيمونفىاللدنسكانمنجزائريون

.المدارسطلابالصورةيمينعلىالتيالمجموعةتضم.تقليديةثيابايرتدرن
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فيالأسبوعيالسوق

فيالصغيرةالمدنإحدى

الجزائر.

ويحتفل.الشبابمنكبيراإقبالأوالمسرحالسينماقاعات

فيالثورةيوموخاصةالوطنيةبأيامهمسنةكلالجزائريون

وكذايوليو،منالخامسفيالاستقلالويومنوفمبر،أول

الإسلامية.الدينيةالأعياد

دينأنعلىالجزائريالدستورينص.والتعليمالدين

الجزائرفىالمسلميننسبةوتبلغ،الإسلامهوالدولة

للتربيةميزانيتهاثلثمنأكثرالدولةتخصص.9.99%

الختلفةالتعليممراحلفيالمسجلينعددول!لغ.والتعليم

قرابةيشكلونام،299عامالمليونونصفملايينستة

لمالزاميةالجزائريالقانونويقضيالجزائر.سكانثلث

،عشرةوالسابعةالسادلممةسنبينالأطفاللكلالتعليم

العالي.للتعليمومعهداجامعة05بالجزائرتوجدكما

يعانونالسكانربعنحويزالماالمجهوداتهذهكلورغم

الأمية.من

اهتماماتبينمتميزةمكانةالفنونتحتل.الفنون

الحضارةمقوماتتبرزالفنيةالأعمالومعظم،الجزائريين

والزوايا،كالمساجدالدينيةفالعمارة.الإسلاميةالعربية

الخالدالإسلاميالتراثعلىقائمةحيةشمواهدمازالت

التقليدية،بالفنونالجزائرتشتهركماالديار،هذهفي

والزرابيوالمجوهراتالفخاريةالأوانيكصناعة

الفنونوهذه،والزجاج،النحاسيةوالتحف)السجاد(،

رموزهافيالعربيةالحضارةأمجادتستعيدالتقليدية

الأمازيغية.الحضارةوكذلكالفنيةوتقسيماتهاوأشكالها

فنيةبأنماطالجزائريالفنيالتراثيزخرالموسيقىوفي

والموسيقى،الأندلسيةالموسيقىإلىبالإضافةعديدة

الحديثة.الموسيقىجانبإلىالشعبية

الأدبفيالمؤلفاتمئاتسنوياالجزائرفىتصدر

الكتابمنوللعديد.والفرنسيةالعربيةباللغتين،والفن

إلىأعمالهمترجمتفقد،واسعةعالميةشهرةالجزائريين

.اللغاتمنالعديد

والمناخالسطح

أقاليمخمسةعلىالجزائر،فيالسطحمظاهرتتوزع

الساحل،:الجنوبإليالشمالمنهي،متميزةطبيعية

والصحراء.،الاطلسيةوالمرتفعاتالعليا،والهضاب،والتل

يبلغالبحر،بمحاذاةيمتدضيقشريطهو.الساحل

القالةإلىغربا،مهيديبنمرسىمنكم،الا002طوله

كم042!...مساحتهكم،05لايتجاوزوبعرضشرقا،

من%04فيهويقيمالجزائر(،مساحةجملةمن%ا)7،

.السكان

الصخورمنسلسلةمنالإقليمهذاأراضيتتكون

بهاتقوم،الخلجانبعضتتخللها،الرمليةوالشواطئالعالية

جيوبوبه،وعنابةوسكيكدةوبجايةكوهرانالموانئمدن

الإقليمهذاومناخالأنهار.مصباتعندصغيرةسهلية

وبغزارة،الجافالحاروصيفهشتائهباعتداليتميز،معتدل

ملم.00،1و.008بينتتراوحالتى،أمطاره

السهولمنسلسلةمنالتلإقليميتكون.التل

وعنابة،والمتيجةوهرانكسهولالمنخفضةالساحلية

والسهول،والفواكهوالخضراواتالغلالدمانتاجالمشهورة
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الجزائر.صحراءمنالغرديةالجهةفيالجميلةالقليعةواحة

بلعباسوسيديتلمسانكسهل،المرتفعةالداخلية

الحبوبإنتاجفىمتخصصةوهي،وقسنطينةوالسرسو

.والكروم

تمتدالتى،الجبليةالمرتفعاتبينالسهولهذهوتنحصر

سوقجبالحتى،المغربيةالحدودعندتلمسانجبالمن

لالاقمةقممهاأعلى،التونسيةالحدودعند،أهراس

أقلالتلوإقليمم(.2.)328الجرجرةجبالفيخديجة

تعتبرالجزائر.منالشماليةالممطعقةعبرتمتدوا!لرتفعاتالنجودمناطق

.والدوابالماشيةلقطعادغذاءالإقليمفيتنموالتيوالشجيراتالأعشاب

تيارت.منبالقربالماشيةمنقطيعبرعيأعلاهالصورةفيالراعىيقوم

ماالأمطارسقوطمعدليتراوحإذ،الساحلإقليممنمطرا

مداهفياتساعاأكثروهو،السنةفىملم07و.005بين

المتوسط.البحرلمناخالعامةالسماتوله،الحراري

جبليتينسلسلتينبينالإقليمهذاينحصرالعليا.الهضاب

الصحراويوالأطل!رشمالأ،التلأطلمىهمامتوازيتين

تتخللهاام،00و.008بينأراضيهارتفاعيتراوحجنوبا.

وأالسبخات،تسمىالمالحةالمياهتغمرهامنخفضات

ير+!ورك!!

ترويهاالتىالواحاتفيتنمو،أعلاهالصورةفيكماالنخيلأشجار

حوفية.ينابيع
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يتراوحإذقليلةوأمطارهقاريالإقليمهذاومناخ.الشطوط

تسمحملم،005و004بينالأمطارسقوطمعدل

الإقليم،لهذاالرئيسيالإنتاجتشكلالتيالحجوببزراعة

العصور.أقدممنذ

الطيمالحدالإقليمهذايشكل.الأطلسيةالمرتفعات

منسلسلةمنويتكونوجنوبها،الجزائرشماليبين

فيطبيعياحاجزاتشكلكم،007بطولتمتدالمرتفعات

أهممنهاتمرطبيعيةودروبممراتتتخللهاالصحراء،وجه

جبلويمثل.والشمالالصحراءبينالمواصلاتطرق

يبلغحيثالشليةقمةعندالإقليمفيارتفاعأعلىالأوراس

.م2!932نحو

حواليالبحرعنالإقليمهذابعدمنالرغموعلى

إلىالشمالمنالجزائرسطحتنطمفإنكم،003

توغلناكلماارتفاعاتزداد-مدرجاتشكلعلى،الجنوب

الإقليم؟هذاإلىالبحررطوبةبامتداديسمح-الداخلنحو

معدلويصل،الشماليةسفوحهالغاباتتكسوحيث

أماسنويا.ملم04و.025بينعليهالأمطارسقوط

فيالطيعةعجائبومنجرداء.فقاحلةالجنوبيةسفوحه

واحاتمع،والفلينالأرزغاباتتتعاي!أنالإقليمهذا

كم.03علىيزيدلابعدعلى،النخيل

الأراضىمنجزءأكبرتشكل.الكبرىالصحراء

الشرقيشمالهاففىبمالطبيعيةالمظاهربهاوتتنوع،الجزائرية

البحر(سطحتحتم31ملغيغ)شطمنخفضةمنطقة

فيالرمليةالكثبانمنطقةثم،الواحاتأهمفيهاتتجمع

هذهارتفاعويتراوح،الغربىوالعرقالكبير،الشرقيالعرق

فيالهضابمنطقةثم.م05و.002بينالكثبان

في،الشرقيالجنوبفىجبليةمنطقةوأخيراتادميت،

تاهيتقممهاأعلى،شاهقةجبالبهاوالأحجارالتاسيلي

أهممنواحدةاحتضنتالمنطقةوهذه.م189/2

الأمطار،قليلقاريمناخها.العالمفيالقديمةالحضارات

.الحرارةشديد

قتصادلاا

الأولىبالدرجةتعتمد،متطورةاقتصاديةقاعدةبالجزائر

وفيالبلاد.بهاتزخرالتىالطيعيةالموارداستغلالعلى

قطاعاتعلىالدولةوتسيطر.الطيعيوالغازالنفطمقدمتها

والصناعاتالمحروقاتوبخاصة،الوطنيةالصناعةمنمهمة

حينفيالبناء،ومواد،والنسيج،والميكانيكيةالحديدية

الصناعاتقطاعفيكبيربنصيبالخاصالقطاعيشارك

والأحذية.والملابسالغذائيةالصناعاتوبخاصة،التحويلية

الوطنيالناتجمن34%يغطي.الخدماتقطاع

الجزائريين،العاملينجملةمن35%بهويشتغل،الإجمالي

سائلإلىالطيعىالغازيحيل،أعلاهأرزو،فيالغازمعالجةمصنع

أحدالطبيعىالغازيعتبرالبحار.وراءماإلىتصديرهيمكنحتى

الأساسية.الجزائرصادرات

والتعليمالإدارةأهمها:قطاعاتعدةعلىيوزعون

الحكومية،والمؤسسات،والمصارفوالتأمينات،والصحة

الشخصية.والخدمات

بثرواتالجزائريةالأرضباطنيزخر.التعدينقطاع

والنفط،الطيعىالغازأهمها:ومتنوعةمهمةمعدنية

هذاويسهم.والزئبقوالنحاسوالزنك،والرصاصوالحديد

بهويشتغل،الإجماليالوطنيالناتجمن%9.22بالقطاع

العاملين.إجماليمن%ا

دوراالقطاعهذاويؤدي.والإنشاءاتالصناعةقطاع

%02بيسهمفهو،الجزائريالاقتصادهيكلفيرياديا

المناطقأهموتتركز.الإجماليالوطنيالناتجقيمةمن

في،الموانئمنبالقربوالتلالساحلمنطقةفيالصناعيه

وأهموقسنطنة،ووهرانوأرزووالجزائروسكيكدةعنابة

والصلبوالحديدالبناءوموادالإسمنت:الصناعاتهذه

والصناعات،المميعوالغاز،النفطومشتقات)الفولاذ(

والنسيج.والكهربائية،الإلكترونية

الدولةبذلتهاالتيالعديدةالجهودرغم.الزراعةقطاع

لايلبيالزراعيالإنتاجفإنالجزائريةبالزراعةللنهوض

باستيرادالدولةقيامإلىأدىمما،للسكانالمتزايدةالحاجات

%95.1القطاعهذافيويشتغلكبير.بشكلالغذائيةالمواد
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النابخقيمةمنفقط%.59بيسهمأنهإلا،العاملينمن

علىالخاصالزراعيالقطاعويسيطر،الإجماليالوطني

الصغيرةالمزارعطريقعنالزراعةفىالمستغلةالأراضىثلثي

.هكتاراتعشرةعلىمساحتهامتوسطلايزيدالتي

والتمور،الحبوبالجزائريةالزراعيةالمنتجاتوأهم

والموالح.الألبانومنتجات،والبطاطسوالزيتون

ومشتقاتهوالنفطالطبيعىالغازيشكل.التجارة

بذلكوهي،للخارجالجزائرصادراتقيمةمن759%.

للنفطالمصدرةالدولمنظمةفيوعضونفطةدولة

الدولمعأساساالجزائريةالتجاريةالمبادلاتوتتم(.)الأوبك

تموهولنداوإيطالياوألمانيافرنسامقدمتهاوفى،الأوروبية

تصدرالمحروقاتجانبوإلى.الأمريكيةالمتحدةالولايات

معظموأماوالتمور،والفوسفاتوالزئبقالحديدالجزائر

التجهيز.وموادالغذائيةالموادفيفتتمثلوارداتها

فىالبريةالطرقأطوالتزيد.والاتصالاتالنقل

كم،)00.68نحومنهاالمعبد،كم479.99علىابزائر

بينتربط،الحديديةالسككخطوطمنكم4)772ونحو

سبعةبهاتوجدكما.والغربوالشرقوالصحراء،الشحال

الجزائرفيبومدينمطارهواريأهمها،دوليةمطارات

السانيةومطار،بقسنطينةبوضيافمحمدومطار،العاصمة

مطارا21جانبإلىبعنابة،الملاحةومطار،بوهران

داخليا.

للدولةتابعة،وطنيةتلفزةقناةبالجزائرتوجدكما

بالأمازيغية،وثالثة،بالفرنسيةوأخرىبالعربيةناطقةوإذاعة

عدةبالجزائروتصدر،المحليةالمحطاتمنعددجانبإلى

للدولة.التابعومنهاالمستقلمنهاصحف

تاريخيةنبذه

ويعود،التاريخقبلماعصورإلىالجزائر،يرحباريخ

الميلادقبلسنة1ه..إلىالجزائر،قطنإنسانأولتاريخ

الجزائرأنعلىالآثاربعضدلتبل،الباليوليتيكعصرفي

سكانحمل.عام005و...قبلبالسكانآهلةكانت

باسم،حضارتهمواشتهرت-البربراسمالقدماءالجزائر

ومارسوا،والرسمالكتابةعرفوا،الأمازيغيةالليبيةالحضارة

في،متطورةنظملهموكانت،الماشميةوتربية،الزراعة

والفن.والقضاءالاجتماعيالتنظيم

المملكةعهدفى،مرةلأولالدولةشكلالجزأئرعرفت

شماليفيتقعقويةدولةوكانت.م(،ق2)30النوميدية،

قرطاجةمعمهمةوسياسيةاقتصاديةعلاقاتولهاإفريقيا،

وكانتماسينيسا،حكمفيازدهارهاذروةعرفتوروما،

الحالية.الجزائرحدودمعكبيرحدإلىتتقاربحدودها

.والتجارةالزراعةفيكبيرةاقتصاديةنهضةالجزائرعاشت

الرخاءهذاحرك.بالحبوبلروماالأساسيالممولوكانت

بعدباحتلالها،فقاموا،قرطاجةسقوطبعدالرومانأطماع

الرومانيالاحتلالوظل،والكفاحالمواجهةمنكاملقرن

الونداليدفيبعدهاسقطتتقريبأ،قرونخمسةللجزائر

فيمظلمةحقبةعرفتحيث،الميلاديالخامسالقرنفي

فيالإسلامىالعربيالفتحطلائعجاءتهاأنإلىتاريخها،

فيوتشارك،الذهبىعصرهالتعيشالميلاديالسابعالقرن

وإثراء،الدعوةنشروفى،الإسلاميةالدولةدعائمإرساء

ثمومفكريها.وفقهائها،بعلمائها،الإسلامىوالفكرالثقافة

فيدخلتأنإلى،والدويلاتالممالكعليهاتتابعت

،الميلاديعشرالسادسالقرنفيالعثمانيينالأتراكحماية

فىتتحكم،المتوسطالبحرفىبحريةقوةأوللتصبح

وتطوراقتصادها،فازدهر،التجاريةوالمبادلاتالملاحة

.والعلومالثقافةفيهاوازدهرتمدنها،عمران

الحدوديشكلهاالجزائرأخذت،الفترةهذهوفي

جاءأنإلى،واضحةسياسيةحدردإطارفى،الحالى

سلسلةالجزائرلتبدأام083عامالفرنسىالاحتلال

الغزولمواجهة،الشعبيةوالانتفاضاتالثوراتمنمتواصلة

تبسطلكي،الزمانمنكاملأقرنااستغرقالذيالفرنسى

المقاومةبسببوذلكالبلاد.علىكاملانفوذهافرنسا

الجماعي،كالقتلوحشيةبأعمالفرنساقابلتهاالتيالعنيفة

فاندلعت،والقرىالمدنوهدم،والممتلكاتالمزارعوحرق

الأميركفاحأهمها،كانالبلاد،مناطقكلفيالثورة

وأعاد،الجزائريةالمقاومةوحدالذيالجزائريعبدالقادر

ثورةثمالاحتلاللمواجهة،الجزائريةالدولةتنظيم

والحداد،،والمقراني،الشيخسيديوأولاد،الزعاطشة

هذهفىالجزائريالشعببطولةوظهرتوبوعهامة،

الأساليبرغم،ثورة051عددهاتجاوزالتيالثورات

التعبيرفيحقهمنحرمحيسالها،تعرضالتيالوحشية

المقاومةفتحولتوالابتزاز،للاستغلالوتعرض،والتعليم

صدىذلكيلقىأندون،السياسيةالمقاومةإلىالجزائرية

منها.لايتجزأجزءاالجزائراعتبرتالتيفرنسا،لدى

خلالفرنساتحريرفىالجزائريونالمجندونشاركوقد

ذلك.علىأجبرهمالفرنسيالقانونلأن،العالميتينالحربين

سلمية،بمظاهراتالحريةفىبحقهمالانتصاربعدوطالبوا

مايومنالثامنيوموالقرىالمدنمنكثيرفينظمت

أسفر،وحشيبقمعالفرنمسيةالقواتواجهتها،ام459

واعتقلالاحزابوحلتشهيد.ألف4هسقوطعن

الوحيدالأسلوبأنالجزائريللشعبوثبتزعماؤها،

الاستعدادفبدأ.المسلحةالمقاومةفييكمنحريتهلاستعادة

،ام549نوفمبرأولليلةاندلعتالتيالمسلحةللثورة

الشعبوامشجاب،الوطنيالتحريرجهةقيادةتحت
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المقاومةوتصاعدتالثوار.معوالتحمالثورةلنداءالجزائري

القمعرغم،مهمةوسياسيةعسكريةانتصاراتوحققت

علىيزيدماواستشهد،المحروقةالأرضوسياسةالفرنسي

فيبالاستقلالالكفاحوكللشهيد.المليونونصفمليون

.ام629يوليومنالخامس

أحمدرئاسةتحتالاستقلالبعدالوطنيةالدولةقامت

البلاد،شؤونتنظجمعلىجهودهاوركزتبيلا،بن

مغادرةقبلالمستعمرونخربهالذيبالاقتصادوالنهوض

هواريالعقيدأطاحام659يونيو91وفيالجزائر.

طموحبرنامجتطيقفيوبدأبيلا،بنبالرئيسبومدين

التصنيع،علىبالتركيزتميز،والاجتماعيةالصناعيةللتنمية

قاعدةفأنشئتوالغاز.كالنفطالمعدنيةالمواردواستثمار

ووضعت،الجزائريينلملايينالعملوفرتضخمةصناعية

والتنمية.التطورعتبةعلىالبلاد

بنالشاذليانتخبام789عامبومدينوفاةبعد

ركز،مغايرةاقتصاديةسياسةفاتبعللبلاد،رئيساجديد

،الاستهلاكوتحسين،والخدماتالزراعةتطويرعلىفيها

.ام889عامثمام849عامانتخابهوأعيد

لتعديل،شعبياستفتاءأجريام989عاموفي

كانالذيالاشتراكىالتوجهتغيرحيث،الجزائريالدستور

تشكيلبحريةوسمح،السابقالدستورعلىيغلب

الخاصة.الملكيةوبحق،والرأيالصحافةوحرية،الأحزاب

مرةلأولالتعدديةالانتخاباتأجريتام199يونيووفى

ومجالس،البلديةالمجالسأعضاءلتعيينالجزائرتاريخفى

الإسلاميةالجبهةحزببالأغلبيةفازوقد،الولايات

ديسمبرفىالتشريعيةالانتخاباتأجريتثمللإنقاذ،

الجبهةمقدمتهافى،أحزابثلاثةفيهافازام199

القوىوجبهة،الوطنيالتحريرجبهةثمللإنقاذ،الإسلامية

جديدبنالرئيساستقالام299ينايروفي.الاشتراكية

ثورةقادةأحدبوضيافمحمدفاستدعي،الدولةرئاسةمن

حلتثم،بقيادتهللدولةالأعلىالمجلسوتشكلالتحرير

وفي.الانتخابيالمساروتوقفللإنقاذ،الإسلاميةالجبهة

عليمكانهوعين،بوضيافمحمداغتيلام299يونيو

،ام499وفي.للدولةالأعلىالمجلسرأسعلى،كافي

أجريت،ام699عاموفي.مكانهزروالالامينعين

.زروالالأمينالرئيسفيهافازرئاسيةانتخابات

فيمهمادوراأدتالناميةالدولبينرائدةدولةوالجزائر

وفيالاستعمار،ضدالمكافحةالشعوبومساندةتدعيم

الإفريقية،التحريرحركاتوكل،فلسطينمقدمتها

منالثالثالعالمكفاحفىأساسيادوراأدتكمابموالأسيوية

المحافلكلطريقعنعادلاقتصادينظامدعائمإرساءأجل

.المتحدةوالأمالانحيازعدمدولوبخاصة،الدولية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

جمترا

نبىبنمالكأندريشارل،ديجولحسينأحمد،آيت

عبدالقادربنالدينمحيماريجوزيفأحمدبيلا،بن

عباس،مدنىلأمينا،زروالهواري،بومدين

عمرنزفرا،نونفادرالقاعبد،ئريلجزاا

صلةذاتأخرىمقالات

قسنطنةالعصاباتحربالعربيةالسياسيةالأحزاب

الإسلاميةالمنظماتالبربردولإفريقيا

العربيةالمنظماتالدولة،الرستميةالمتوسطالأليضالبحر

الإفريقيةالوحدةمنظمةالغربيةالصحراءالبربر

يانوميدلكبرىالصحراءابسكرة

فيالبريالنباتالعربتلمسان

العربيةالبلادالعلمالعرليةالدولحامعة

وهرانبةعنا()العاصمةالجزائر

الأجنبيالفيلقتاريخالجزائر،

العربيةالبلادفيالبريالحيوان

الموضوععناصر

الحكمنظام-ا

القضاءخ!الحكومة-أ

المسلحةالقوات-دالمحليالحكم-ب

السكان-2

الترويح-دالمعيشةأنماط-أ

والتعليمالدينهـ-الملابسب-

الفنون-ووالشرابالطحام-ج

والمناخالسطح-3

الساحل-أ

التل-ب

العلياالهضابج-

الأطلسيةالمرتفعات-د

الصحراءهـ-

الاكعصاد-4

الزراعةقطاع-دالخدماتقطاع-أ

التجارةهـ-التعدينقطهاع-ب

والاتصالاتالنقل-ووالإنشاءاتالصناعةقطاع-ج

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

الجزائر؟تاريخفيالإسلاميةالفترةامتازتبماذا-

الجزائر؟فيالتقليديةوالصناعاتالفنونمظماهرما-

فرنسا؟مناستقلالهالجزائريالشعبانتزعكيف-

؟الجزائريالريصفىالحياةنمطتغيرلماذا-

ولماذا؟الجزائر؟!سكانأغلبيقيمأين-

للجمهوريةوالاقتصاديةالسجاسيةالعاصمةالجزاض

.العريوالعالمإفريقيافيالحواضرأهموإحدى،الجزائرية
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وتظهر.المتكاملةالعمرانيةالامتداداتوتشمل.المتوسطالبحرعلىالمطلبوزريعةلجبلالشرقيةالشماليةالسفوححا!ةعلىتقعالعاصمةالجزائر

العاصمة.منجانباالصورة

الحضرية)المنطقةنسمة2)168و...سكانهاعددبلغ

مساحةعلىوتمتدام،599عام(نسمة000220337

هكتارا.67!046

العاصمةجغرافية

شمالأ،46،36عرضخطعلىالجزائرمدينةتقع

وتتميز،جرينيتشخطمنالشرقإلى33.5طولوخط

السفوححافةعلىتقعفهىالممتاز،والبحريالبريبموقعها

المتوسط،البحرعلىالمطل،بوزريعةلجبلالشرقيةالشمالية

يمتد.الغربيةوالشمالية،الشماليةالرياحمنيحميهاوالذي

فى،تمنفوسترأسإلىحميدو،الريسرأسمنخليجها

الطرقأهمإليهاتنتهيكما.كم31طولهقوسشكل

البلاد.فىوالحديديةالبرية

اختلافحسب،العاصمةالجزائرعلىويطلق

هى:مصطلحاتعدة،الحضريةالنطاقات

إدارياالتابعةالعمرانيةالكتلةوتضم.الكبرىالجزائر

الكيفانوبرجالزوارباببلدياتباستثناء،العاصمةلولاية

مسولر.وبنيخادموبئرالبيضاءوالدار

الامتداداتويضم.عمةللعاالحفريالتجمع

رغمالبناء،حيثمن،والمتلاحمةالمتكاملةالعمرانية

وتيبازةبومرداسولاياتإلىأجزائهابعضانتهاء

المليونونصفمليونينسكانهاويبلكلدد،والبليدة

كلويشملعمة.العاللجزائرالإقليميالنطاق

،مرداسبوولايةإلىشرقاالممتدة،العمرانيةالامتدادات

تمثلوهي،تيبازةولايةإلىوغربا،البليدةولايةإلىوجنوئا

سكانهاعددويبلغ،للعاصمةالحضريةالضواحىنطاق

نسمة.ملالننأربعة

كل،البحريموقعهابحكم،الجزائريةالعاصمةوتمثل

،بالاعتدالمناخهايمتازحيث،المتوسطالبحرمناخمميزات

لاحيثشتاء،البرودةإلىمنهالدفءإلىأقربفهو

)متوسطنادراإلاالصفرمادونإلىالحرارةدرجةتنخفض

الحرارةعليهفتغلب،الصيففصلأمام(.51ينايرحرارة

المنخفضةالجويةللرطوبةنظرا،بارتياحتحملهايمكنالتى

حرارة)متوسطالطقسيلطفالذيالبحرنسيموهبوب

م(.42أغسطس

والشمال،والغربالشمالمنشتاءالرياحوتهب

علىيتساقطحيث،الغزيرةالأمطارتحملوهي،الغربى

الشتاءفيمعظمهايسقط،السنةفىملم718العاصمة

فييوم001عنالممطرةالأيامعددويزيد،والخريف

،والجنوبالشرقمنالرياحتهبالصيفوفى،السنة

.الحرارةدرجةفترتفع،جافةريا!وهي

.مسلمونالجزائرمدينةسكانمعظم.السكان

المتنوعةالحضاراتتراثخلالمنشخصيتهمتبلورت

بأصالةوتعمقتتدعمتوالتي،المدينةعلىتعاقبتالتى

الجزائريةالعاصمةبقيت.العربيةوالثقافةالإسلامىالدين

فىالقديمالحضريلمظهرهاالتاريخيةبالمسحةمحتفظة

التاريخية،والعمائر،المواقعأهمتضمالتىالقصبةمنطقة

والمناطقالأثريةوالقصور،الثمينةبالكنوزالزاخرةوالمتاحف

.العامرةالشعبيةوالأسواقالسياحية
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التاريخيةالنواة-العتيقالقصبةحيمساحةوتبلغ

التاريخعطاءاتأحديمثلوهوهكتارا،36-للعاصمة

للهدممعالمهمنالكثيرتعرضرغم،والمستقبلوالحاضر

للمدينة.الفرنسيالاحتلالفترةإبانوالتخريب

فياليونسكومنظمةطرفمنالقصبةسجلتوقد

المتحدةبالولاياتبسانتافيعشرةالسابعةدورتها

العالم،يهمإنسانياتراثالكونها،ام399عامالأمريكية

للبشرية.الحيالتاريخشواهدمنوجزءا

المهمة،العمائرالتاريخيةمنالعديدالقصبةحيويضم

العمارةروائعإحدىيمثلالذيالكبيرالجامعمسجدمنها

بناه.الإسلاميةللحضارةمشرفاونموذجا،الإسلامية

العلممشعليحملومازالام790عامتاشفينبنيوسف

.اليومحتىوالدينالثقافةورسالة

عامبنيالذيالجديدالجامعأيضابالعاصمةويوجد

وهماام،497عامبنيالذيكتشاوةومسجد،ام066

رائعة.ومعماريةفنيةآياتعنيعبران

مختلففيهفتلتقى،العاصمةمنالحديثالقسمأما

فيالأوروليالطاي!عليهايغلبالتىالحديثةالعمارةألوان

الواسعةالشوارعتتخللهاالتيالشاهقةبعماراتهبديعتناسق

أوسكارالعالميالمهندسصممهاالتيالغناءوالحدائق

بعدللعاصمةالحديثالعمرانمعتتكاملوالتينيمار،

.الاستقلال

الأبيضالبحرعواصمبينمن،الجزائريةالعاصمةتمتاز

عليهايغلبالتيالمعماريةوتشكيلاتهامبانيهابلونالمتوسط

وأالبيضاءالجزائرباسمتسمىولذلك،الأبيضاللون

المنازلمنشملالاتوكأنهاللناظرتبدولأنها،البهجة

المتوسط.الأبيضالبحرإلىعل،منالمتدفقةالبيضاء

بالعاصمةخاصااهتماماالجزائريةالدولةأولتوقد

ضخمةإمكاناتلهاورصدتالبلاد،واجهةباعتبارها

السياسىثقلهامعيتفقالذيالمستوىإلىترقىحتى

الدولية.ومكانتهاوالاقتصاديوالاجتماعي

الحديثالعمران

تطويرإلىتهدفالتيالعمرانيةالمشاريعأهمبعضأنجز

الحياةسبلوتوفيرللعاصمةالحضاريالمستوىورفع

الإنجاز.قيدمازالوبعضهاوزوارها،لسكانهاالعصرية

علىبنى،تجاريثقافيمجمعوهو؟الفتحرياصنذكر

والكمالياتالتجهيزاتبكلفزودالعالميةالطرزأحدث

هذايضم.العصريةوالتقنيةوالراحةالأمنتضمنالتي

كمقام،الراقيةوالفنيةالثقافيةالمنشاتمنعدداالمجمع

الجهادومتحف-فريدةمعماريةتحفةوهو-الشهيد

التقليديةللصناعاتوأروقةالوطنيالجي!ومتحف

التجاريةوالقاعات،والمسرحللسينماودورا،والحرف

والترويح.اللعبوساحاتالمتخصصة

تخططمشاريعوأضخمأهممنالحا!.مشروع

أهم،وتفصيلاتهضخامتهحيثمنينافسفهو،العاصمة

ويخطط.العالميةالعواصمكبرياتفيالمعماريةالإنجازات

عنديشكلأنتقريبا،نصفهإنجازتمالذيالمشروعلهذا

للعاصمةالجديدالأعمالمركزتنفيذهمنالانتهاء

وطنيةومكتبة،العالميالطرازمنفنادقيضم.الجزائرية

وقصرا،كتابملايينوعشرةقارئ00034دتتسع

علىعصرياتجارياومركزامقعد،!ه...بللمؤتمرات

منوعددا،البرلمانومقر،العالميةوالمقاييسالنظمأحدث

.الحرةوالأعمالللسكنالخصصةالأبراج

طولعلىالعاصمةمترويمتد.العاصمةمترو

إلىقريشواديمنوينطلق،محطة61ويضمكما5.2

عامكلياإنجازهومقرر،العاصمةبوسطمروراجرحبايث!

من-الوطنيمركزهابفعل-الجزائريةالعاصمةنيوتعام

تقدرحيث،الإسكانمشكلةتتصدرهامشكلاتعدة

نحويعيع!إذ،وحدةألف38بنحوفيهاالإسكانيةالفجوة

متوسطويبلغ.عشوائيةمساكنفىعائلة663/01

مشكلةمنالعاصمةتعانيكماأفراد.سبعةالمسكنإشغال

فيبذلتوقد.والنقلالمرورفيوالاختناقالازدحام

حدةمنللتخفيفجبارةجهودالأخيرةالعشرالسنوات

السريعةالطرقمناكم24إنشاءتمحيث،المشكلةهذه

الطرقمنكم512جانبإلى-توفرأصبحتالتى

للمرور.كبيرةسهولة-الجيدةالوطنية

مؤسساتالجزائريةالعاصمةتضم.الثقافيةالمراكز

إحدىالجزائر،كجامعةعالميةسمعةذاتوثقافيةتعليمية

عامتأسمستفقدالعربىوالعالمإفريقياجامعاتأقدم

الزوار،ببابوالتكنولوجياالعلوموجامعة،ام985

العديدفيهاتوجدكما.عديدةمتخصصةعلياومعاهد

الجميلةللفنونالوطنيالمتحفأهمهامنالمتاحفمن

ومتحف،الإسلاميللتراثباردوومتحفبالحامة،

ومتحفالشعبيةوالتقاليدالفنونومتحف،التاريخقبلما

للمحفوظاتالوطنيةالداربهاتوجدكما.الطفولة

والسينماوالمسارحالثقافةدورمنوالعديد(،)الأرشيف

الأجنبية.الثقافيةوالمراكز

النواديوأهمأضخمالعاصمةالجزائرتضمكما

)محمدمجويليةناديوهوإفريقيا،فيالرياضية

الملاعبمنالعديدعلىيشتملالذي(،بوضياف

عالومعهدفندقعنفضلا،والمسابحالمغلقةوالقاعات

الرياضي.للطب
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لاقتصادا

النشاطفىالرئيسيالدورالجزائريةالعاصمةتحتكر

القطاعاتمعظمعلىتشرفحيثللبلاد،الاقتصادي

حركةمن%4يغطيالذيمينائهابفضلوذلك،الحيوية

فيهاتتركزكماالجزائر.فىالاقتصاديالبحريالنشاط

الوطنى،الاقتصادسيرعلىتهيمنالتيالقراراتخاذمراكز

للشركاتالرئيسيةوالمراكز،الحكومةومقركالوزارات

.الخبرةوبيوتوالمصارف

فيوخصوصاالصناعاتمنالعديدبالعاصمةويتركز

03وبهاهكتار،008مساحةعلى،رغايةرويبةمنطقة

والشاحناتالحافلاتمصانعأهمها،كبرىصناعيةوحدة

والإسمنتالكيميائيةوالصناعاتالصناعيةوالمركبات

وهذه.والأحذيةالملابسوصناعةالغذائيةوالصناعات

عامل.ألف5.علىيزيدماتستوعبالصناعات

المدينة،لاقتصادياتمهمارافداالسياحةوتشكل

المنتجعاتمنالعديدشواطئهاطولعلىتمتدحيث

وزرالدهالصنوبركنادي،العالميةالسمعةذاتالسياحية

فر!.وسيدي

تاريخيةنبذة

العربيالعالمفيالمدنأعرقمنالعاصمةالجزائرتعد

أعماقفيضاربةجذورهاوتمتد،والبحرالأبيفالمتوسط

المدينةهذهعظمةجوانببعضندركوحتى.التاريخ

فقد.الزاهرةالحاضرةهذهقيامبداياتإلىنعودبمالعريقة

حيق،ومتناقضةكثيرةوأراءأفكاراالمدينةهذهاسمأوحى

التارللبدأمعالجزائرمدينةرحلةأن،المؤرخينبعضيرى

الحالية،العاصمةمقامتقومكانتحيث،القديمةالعصورفي

وصلها.العميقالممستورالمكانأيأرممكلبمتسمىمدينة

المنطقةوسكنواهناكرسواحيث.مق088عامالفينيقيون

أسكوريم.اسمعليهاأطلقواتجاريةمستعمرةوأقاموا

نأيرىمنفمنهم،الاسمهذاتفسيرفيالأراءوتختلف

الاسماأن،يرىمنومنهم،جزيرةجمعأيالجزائر،معناها

يذهببينما،الأشواكجزيرةمعناهماكلمتينمنيتكون

علىذلكفيمعتمدين02رقمتعنيأنهاإلىالآخربعضهم

العشرين،رفاقهمعمرجوبتر،بنهرقلبأن،القائلةالأسطورة

بهاالاستقرارفقررواالمدينةموقعفأغراهمتجارا،وكانوا

العشرين.مدينةأيإيسكوسيموسموهاوعمروها

شأناوالتاريخيةالطبيعيةوالظروفالأقدارهيأتولقد

بنيبجزائرذلكبعدسميتالتيالمدينةلهذهعطما

البربريةصنباجةمنقبيلةوهيمزغنة،بنيإلىنسبةمزغنة،

بهذاالعربوالجغرافيونالرحالةيذكرهاحيث)صنهاجة(

بقيادة،م9ء.عامالمنطقةبهذهحلتالقبيلةوهذه.الاسم

الخليفةلمحامرةيحكمأبوهكانالذي،زيريبنبولوغين

المدينةبمو!القائدهذاأعجبفقدالمنصور.الفاطمى

الجزائر.تسمىالتاريخذلكمنذوأصبحتبناءها،فأعاد

عشرالثانيالقرنفيوالمرابطونالموحدونعليهاتوالى

جاءأنإلى،تلمسانوملوكالحفصيونثم،الميلادي

جطسداعهداالمدينةلتبدأ،ام451عامالعثمانيونالأتراك

للجهادبحريةقاعدةإلىفيهالجزائرتحولتماسرعان

بعد،الدوليمركزهاوتعزز،المتوسطالبحرفيالإسلامى

اتسعكما،فيهالأولىالبحريةالقوةمركزأصبحتأن

الجزائريةالدولةعاصمةفأصبحت،الإقليينطاقها

سكانها،عددفتزايداليوماغائمةاالسياسيةبحدودها

فيها.العمرانحركةونشطت

الجزائروعرفتام،083عامالفرنسيوناحتلها

الشعبية،المقاومةمنضروباالتاريخذلكمنذالعاصمة

سكانبطولاتوازدادت،ضاريةعنيفةمعاركوعاشت

ضروباشهدتالتيام459عامثورةاندلاعبعدالمدينة

نأإلى،الجساموالتضحياتوالاستبسالالفداءمن

.ام629عامالبلاداستقلت

لمايجابيةإحساسيغمرهالجزائر،مدينةلتاريخوالمتتبع

،فعالوسياسيحضاريبنشاطتزخرالتيالمدينةهذه

مبدععلميوبعطاء،متواصلةواقتصاديةعمرانيةوبحركة

والعلومالسياسةفيوالعلماءالعظماءمنالعديدأنجب

الإنسانية.تراثفىبفعاليةأسهمواالذين،والفنون

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحرائرإفريقيا

تارلئر،لجزااريهوا،ينلومد

الموضوعصرعا

العاصمةجغراية-1

الكرىالحزائر

للعاصمةالتححإلحصري-ب

العاصمةللحزائرالإقليميالنطاق-ح

السكاد

الحديثالعمران-2

الثقافيةالمراكز-حالحامةمشروع-أ

العاصمةمترو-!

الاكمصاد-3

تاريخيةنبذة-4

أسئلة

؟الميضاءبالجزائرالجزائريةالعاصمةسميتلماذا-1

الجرائر؟مديسةتسميةأصلما-2

الحرائرية؟العاصمةمشاكلأبررما3

الحزائرية؟العاصمةفىالقصبةحيأهميةما-4

الجزائرية.العاصمةتطويرإلىتهد!المشارئالتيأهمصتكلم-5

الجرائرية.العاصمةفيالتقافيةالمراكرأهمااذكر-6
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الجزائريةالجمهوريةتاريخ

بامسمتعرفظلتعربيةدولةالجزائر.ظردحالجزاش،

فيالعثمانىالحكمتحتدخولهاحتىالأوسطالمغرب

عشر)السادسالهجريالعاشرالقرنمنالثانىالعقد

.(الميلادي

للجزائرالمبكرالتاريخ

وتبسةمستغانمبولاياتاكتشافهاتمالتيالاثاردلت

كانتالجزائرأنعلى(العربي)مشتىوقسنطينةالعاتع)بئر

الفترةبدايةومع.عام000/005قبلبالسكانآهلة

قبائلفيالمنطقةسكانانتظمالميلاد،قبلالأولىالألفية

مثلتإماراتوكونتجماعيا،والمراعىالأراضياستغلت

الأولىالجزائريةالدولةتأسستثم.الأولىالفينقيةالمراحل

مسينيسا،ثمسيفاكسبقيادةالميلادقبلالثالثالقرنفي

فيوقرطاجرومابينبدأتقدالبونيةالحروبوكانت

.مق461عامقرطاجسقوطفتحوقد.الوقتذلك

تستيملاكانتوأنهاخاصةللتوسعروماأمامالطريق

تركهاكالتيوموحدةمستقلةقويةدولةوجودتحمل

بينوانقسامهاالنوميديةالدولةتفتتساعدوقدمسينيسا.

المقاومةرغمنوميديالاحتلالروماالمتنافسينالحلفاء

وكان،الأولوجوبا)يوجورثا(يوغرطةأبداهاالتىالطويلة

الاحتلالنوميدياشعبيهادنلم..مق25عامفيذلك

منأكثرالتوغلفيروماوفشلت،قرونخمعسةلفترة

الفترةفىقوتهارغمنوميديا،ساحلمنكما05

حتىجستنيانعهدفيالوندالطردمنوتمكنها،البيزنطة

الإسلامي.الفتحأمامانحنت

كانتالتي،المغرببلادولايةمنجزءاالجزائركانت

العهدفيالإسلاميةالدولةضمنلها،قاعدةالقيروانمدينة

الأندلمىاستقلاللكن.العباسيالعهدمطلعوفىالأموي

إلىلهمالمناوئةالمذاهبأصحابولجوء،العباسبنيعن

فيمستقلةدويلاتلظهورفئالباب،الإفريقيالشمال

تاريخعرفوقد،الخلافةمركزعنالنائيةالربوعتلك

القرنومطلعالثانيالقرنمنتصفبينمافترةفيالجزائر

السادسالقرنمطلعإلىالتاسعالقرن)اخرالهجريالعاشر

مستقلةدويلاتحكمتحتبوقوعه(الميلاديعشر

.بالمغرب

فينشأتم777اهـ،06سنةفي.الخوارجإمارات

خارجة،إباضيةخارجيةصغيرةدولةالأوسطالمغربوسط

الذينالأغلببنيحكمتحتكانتالتيالقيروانعن

بذاتهاقائمةالدويلةهذهواستمرتلبغداد.مخلصينظلوا

بعدهاالأوسطالمغربليدخلم،909هـ،692سنةحتى

هذاقبيلدعوتهاظهرتالتى،الفاطميةالدولةضمن

إلىوامتدت،نفسهالأوسطالمغربشرقيفيالتاريخ

المهديةمدينةمنتتخذثمالقيروانلتخضعالادنىالمغرب

الزيريةالدولةمنجزءاالأوسطالمغربلها.وبقيعاصمة

ما430هـ،435سنةالفاطميةالخلافةعنانفصلتالتي

هذهدامتوقد.المعزيةالقاهرةإلىمركزهاانتقالبعد

،ام410هـ،504إلىم909هـ،692سنةمنالحالة

شرقيمنبجزءحمادبنووهمزيريبنىمنفرعلينفصل

استمرتبدويلةويستقلوا،القيروانعنالأوسطالمغرب

الجزءكانالفترةهذهوفي.ام521هـ،547سنةإلى

المرابطين،سلطةتحتدخلقدالأوسطالمغربمنالغربى

شرقاوامتدتالاقصىالمغربفيدولتهمقامتالذين

الأخطارمنوحمايتهالمغرببلادكلضمبهدف

الإسلامي،وجودهتهددبدأتالتي،النصرانيةالأوروبية

وقد.والبرتغاليينوالأسبانالنورمنديينمنوبخاصة

هينشأتقدوكانتالدور،هذاالموحديندولةواصلت

،ام421هـ،518سنةحواليالأقصىبالمغربالأخرى

سنةسلطانهاتحتالعربيالمغربكلضمفيونجحت

سنةإلىالمرحلةهذهواستمرت.أم061هـ،555

عبدبنيدولةبتلمسانقامتحيثام،235هـ،633

واستمرتالموحديةالدولةعنانفصلتدويلةوهىالواد،

.ام493هـ،697سنةحدودإلىالزيانيةالدولةباسم

الثلثنهايةإلىامتدتالاضطراباتمنفترةذلكوتلت

(الميلاديعشر)السادسالهجريالعاشرالقرنمنالأول

الفترةتلكوفي.العثمانيةالخلافةتحتالبلادوانضواء

تارةالحفصيينإلىالأوسطالمغرببلادمنأجزاءخضعت

استقلالهمزيانبنوواستعاد،أخرىتارةالمرينيينوإلى

أحيانا.بتلمسان

منالنحلأصحاباراءبلغتعندما.الرستميةالدولة

اغتنمت،الإفريقيالشمالإلىالعربيبالمشرقالخوارج

لحملالمسلمينكلمةانشقاقفرصة،البربريةالقبائلبعض

حركةانتشرتوقد.القيروانأمراءوجهفيالعصيانراية

والأندلمالتابعةالمغرببلادكافةفيبسرعةالخوارج

العصرفيانتفاضاتهمأشهرومن،ذاكإذالقيروانلإمارة

م771هـ،ا42سنةالأصفريعكاشةانتفاضةالأموي

.القيروانمدينةحاصرتالتي
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علىدولتهمالخوارجأسسم777هـ،ا06سنةوفي

تاهرتمدينةمنمتخذين،الأوسطالمغربمنجزء

الفارسىرستمبنالرحمنعبداختارواوقدلها.عاصمة

فىالبلادوعرفتحسنةسيرةفسارلهم،إماماالأصل

م788اهـ،71سنةماتفلماوازدهارا.استقراراعهده

وخرجتإمافا،الوهابعبدابنهالإباضيةالقبائلاختارت

سنةأفلحابنهبعدهوتولى.البربريةالقبائلبعضتأييدهعن

ماالنالرفيهارأىسنةخمسينفحكمم708أهـ،09

الحركةوازدهرت.الرحمنعبدجدهعهدفيرأوا

والتجارية.الصناعية

أميةبنيمعحسنةعلاقاترستمبنوأقاموقد

مععلاقاتهملكن،اتفاقياتمعهموعقدوابالأندلس

كانتالأقصىبالمغربوالأدارسةبإفريقيةالسنةجيرانهم

قبيلةأعلنتعندماالأدارسةرستمبنونازعوقد.مضطربة

كمابالأدارسة،واحتماءهاللرستميينعصيانهازناتة

لإعادةمحاولاتهمعنيكفوالمالذينالأغالبةحاربوا

العباسيين.باسمسلطهمتحتالعربىالمغرببلادتوحيد

سنةواحتلالهاتاهرتعلىالتغلبمنالفاطميونوتمكن

منمختلفةمناطقفىالخوارجفتفرق90،9هـ،792

جربةوجزيرةنفوسةكجبالالأوسطوالمغربإفريقيا

الدولة.،الرستميةانظر:.ومزابوورفلة

نهايةفىالدولةهذهظهرتالواد.عبدبنىدولة

الأولالثلث)نهايةالهجريالسابعالقرنمنالأولالثلث

تلمسانمنواتخذت(،الميلاديعشرالثالثالقرنمن

بنيغمراسنيحىأبوبهااستقلمنوأوللها.حاضرة

هـ.633سنةزيانأخيهمقتلبعدبويعالذي،زيان

أمرهمضعفوقد،للموحدينتلمسانفىالدعوةوكانت

ووصلالحفصيزكرياءأبوإفريقيةصاحبعليهموثار

انتهىثميغمراسنيحىأبومنهافخرج،تلمسانبجيشه

منالمؤمنىالسعيدذلكبعدوأقبل.بالصلحبينهماالأمر

الحفصىحربيريدأم482هـ،646سنةمراكش

لهذاكانالنصرلكنيغمراسنيحيىأبافقاتل،لمحافريقية

الدولةذخائرمنمعهكانماوغنمالسعيدفقتلالأخير،

بدءذلكوكان.ومالمتاعمنلجيشهكانوماالموحدية

وسطمنحولهاوماتلمسانفيالوادعبدبنياستقلال

يزخلطمنأوليغمراسنوكان.الأولممطالمغربغربى

للعلممحبافكان،الدولةتلكفيالملكبأبهةالبداوة

أربعمنأكثرإمارتهاستمرتوقدالعلماء،ومجالسة

أم(.283هـ،681سنة)تسنةوأربعين

كمركزالوادعبدبنيدولةظلفىتلمسانبرزت

كانتالتىالغناءببساتينهااشتهرتكما،أهميتهلهثقافى

طمعوقد.الساحليةالموانئطريقعنتصدرمنتجاتها

فقدعليها،الاستيلاءفيوالحفصيونالمرينيونجيرانها

هـ،064سنةودخلهاالحفصىزكرياءأبوحاصرها

المرينيونوضمها.للحفصيينالولاءعليهاوفرض،ام240

أحياأنإلىام337هـ،737سنةفيذلكبعدفعلأ

-9351هـ،197هـ-076الثانىحموأبوالدولة

.زيانلبنينسبة،الزيانيةبالدولةتعرفوأصبحتأم938

المغربحاضرةتلمسانفيهكانتالذيالوقتوفى

مستقلةدويلاتتكونالساحليةالمدنكانتالأولممط،

طمعإلىذلكأدىوقدلمحايطاليا.القائمةبالدويلاتشبيهة

بعضالصقليونفغزاالبلاد،فيالنصرانيةالأوروبيةالقوى

الهجريالسابعالقرنخلالفترةواحتلوهاالساحليةمدنها

منذعليهاالأسبانيالخطرواشتد(،الميلاديعشر)الرابع

عشرالخامسالقرن)نهايةالهجريالعاشرالقرنبداية

ومليلة،سبتةيحتلونآنذاكالأسبانكانوقد(.الميلادي

الجزائرساحلمنشرفاالعدوانيةالبحريةبحملاتهمفاتجهوا

إلىبالإضافة،الحملاتهذهوترجع.الغربطرابلسإلى

مسلميهجرةإلى،الأسبانفىالصليبيةالروحتمكن

تنشيطفيومساهمتهمالعربىالمغربموانئإلىالأندل!ي!

ساحلعلىالغاراتشنوفىالبحريالجهادحركة

علىحملةالأسبانيةالبحريةالقواتشنتوقدأسبانيا.

،ام505سنةالجزائرغربفيالكبيرالمرسىميناء

وهرانوعلى،ام805سنةباديسحجرعلىواستولت

علىوالجزائردلسميناءيوأجبرتام،905سنةوبجاية

علىحصناالأخيرةهذهأمامالأسبانوأقام،إتاوةدفع

تلمسانمملكة.وعجزتبالبينونعرفمواجهةصخرة

ضآلتهابسبب،الأسبانيالخطرمواجهةعنالزيانية

واضطراباتجديدلتفككالفترةتلكفىوتعرضها

سنةالأسبانمعصلحعقدإلىالأمربهافانتهى.داخلية

فىموانئعدةعلىباستيلائهمفيهاعترفتام،251

تردتالتىالهاويةمنالأخيرةهذهينقذولمالبلاد.غربى

المتوسط،البحرغربىفىالعثمانيالأسطولظهورإلافيها،

بعد،فيما،وعاملةالاسبانيالخطروقفعلىقادرةكقوة

سياسيا.الأوسطالمغربتوحيدعلى

عثمانيةولايةالجزائر

)الأسبانيةوالنصرانيةالإسلامبينالصراعاجتذب

أوائلفيالمتوسطللبحرالغربىالحوضفيخصوصا(

كبيراعددا(الميلاديعشر)السادسالهجريالعاشرالقرن

الأسطولخدمةفىنشأواالذي،المغامرينالبحارةمن

لحسابهمتعملصغيرةأساطيليكونونراحواثم،العثماني

الأخوانهؤلاءومن.الدينأعداءضدوتجاهدالخاص

اللحية)ذيأي،ببربروسةعرفالذيالدينوخيرعروج
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المتوسطالبحرغرليفينشاطهالأولبدأفقدالحمراء(.

الحفصيالأميرلهوفتحأم،051هـ،619سنةحوالي

بغاراتهالأوسطالمغربأهلسمعولما.إفريقيةموانئ

ليساعدهم،بلادهمإلىاستقدموهالأسبانعلىالناجحة

ثم.آنذاكالجزائرشرقموانئأكبربجايةاستردادعلى

صغيرةعثمانيةقوةمعفنجحالجزائر،ميناءحاكماستدعاه

.ام517هـ،229سنةالمدينةعنأسبانىهجومصدفي

فتتبعتهللفراراضطرعروجاتلمسانأهلبعضخانوحين

الجزائر.إلىطريقهفيوهووقتلتهالأسبانيةالقوات

بالسلطانفاستعانبالجزائر،الدينخيرموقفتحرج

السلطانلهفأرسل.ام518هـ،249سنةسليمالعثماني

،المغربجي!فىبالتطوعلرعاياهوسمحإنكشاريألفي

علىكانلكن.العثمانيةالولاياتضمنالجزائرودخلت

أوروبادولضدإحداهماجبهتينفييجاهدأنالدينخير

إسلاميةقوةفيالبلادتوحيدوالأخرى،بخاصةوأسبانيا

أوروباءصراعهفيفنجح،المتوسطفيخصومهتواجه

كانواالتيالموانئمنالأسبانطردفيكبيرقدروإلى

وهرانباستثناء،الأوسطالمغربسواحلعلىيحتلونها

عشر.الثامنالقرنحتىالأسبانيةالسيطرةتحتظلتالتي

وبنيلمحافريقيةالحفصيينمؤامراتذلكسبيلفيواجهوقد

هـ،369سنةنجاحهلكن.المحليةالقوىمنوغيرهمزيان

كان،الأسبانيالبينونحصنعلىالقضاءفيام952

إلىالجزائرميناءوتحولالجزائرولايةلتأسيسحقيقيةبداية

الأوسط.للمغربعاصمة

فيالعثمانيةللولاياتعاصمةالجزائروأصبحت

الغربوطرابلستونسمنكلانضواءبعدإفريقيا،شمالي

يحملفيهاالدولةممثلفكان.العثمانيةالسلطةلواءتحت

لمالإشرافهذالكنالبايات(،)رئيسأيبيلربايلقب

ولاياتمنوغيرهاالجزائرولايةتبعيةأنعلىطويلا.يدم

التحكمإلىذلكتجاوزبل،المحليةالإدارةحدعنديقفلم

نظامفيعدةتغيراتالجزائرشهدتفقد.الولاةاختيارفي

النيابةعهد:هيمراحلأربعتمييزيمكنبحيث،الحكم

فيهحكمأم(588-1516هـ،779-)229

عهد،والبحريةالإنكشاريةجندعلىفسيطرواالبيلربايات

(ام965-5881هـ،ا070-)799الباشوات

السيطرةالباشواتوفقد،عاديةولايةالجزائرفيهأصبحت

عهدفيإليهمالفعليةالسلطةفانتقلت،الإنكشاريةعلى

-0701)للجندالأعلىالمجلسوهوالأوجاقحكم

مماالفوضىانتشرتوقدام(،672-9651اهـ،820

فبدأالإنكشاريةلسيطرةحدايضعونالبحررؤساءجعل

ام(.083-6721هـ،ا462-01)82الداياتعهد

هذهجميععلىتصادقالعثمانيةالخلافةكانتوقد

الذينالباشواتإرسالعلىمستمرةوظلت،التغييرات

أهـ،221سنةدايعليقررحتىالجزائر،فييمثلونها

حملالوقتذلكومنذالبلاد،منالباشاإخراجام071

.الدايلقبمعالباشالقبالدايات

إدارةعلىالعثمانيةبالجزائرالمحليالحكمنظاميقملم

القبائل.معتحالفاتعلىالمدنخارجفاعتمد،مباشرة

دونالقويةالقبليةالتكتلاتبعضالمركزيةالإدارةوتركت

منمنتظمةغيرإتاوةبتلقيمكتفيةشؤونها،فىالتدخل

الخدمةفيبالتخصصالقبائلبعضاشتهرتكمابعضها.

طبقةوظهرت.زواوةقبيلةمثلالعثمانيينلدىالعسكرية

عنناتجة،بالكورغليتعرفالعثمانيينالجندمنخاصة

بالمحافظةلهاعهد،محلياتنساءمنالأتراكجندزواج

فىتكونالداياتنظاماستقرولما.الأقاليمفيالأمنعلى

الدايوكانالوزراء.بمجلسشبيهديوانالجزائرمدينة

بالجنينة،تعرفبضاحيةالجزائرمدينةأعلىفيمقرهيتخذ

أسفلفيالقصبةإلىأم581سنةباشاعمرانتقلأنإلى

.الاضطراباتمنمأمنفيليكونالبحرعلىالمدينة

التيالهدايامنضخمةثروةالداياتلدىتجمعتوقد

مننصيبهمومن،الأجنبيةالدولقناصليقدمهاكان

حكامتعيينلقاءإتاواتمنيتلقونهومماالبحر،غنائم

فيوخاصةالجزائرمدينةوازدهرت.والنواحمطالأقاليم

السادس)القرنينالهجريينعشروالحاديالعاشرالقرنين

مائةحواليسكانهاوبلغ(،الميلاديينعشروالسابععشر

الثانيالقرنخلاليتضاءلأخذشأنهاولكن.نسمةألف

وصلحتى(،الميلاديعشرالثامن)القرنعشرالهجري

ام083هـ،ا462سنةألفاثلاثينإلىسكانهاعدد

.الفرنسيوناحتلهاعندما

فتراتمعظمفيسيئةأوروبامعالجزائرعلاقاتكانت

التيالصليبيةالروحبسببوذللث،العثمانيةالدولةحكم

تزعمتهاالتيالبحرفيالجهادوحركةأسبانياتزعمتها

هيأوقدظلمابالقرصنةالأوروبيونينعتهاماوهيالجزائر،

تجلىبحريتفوقلحكومتهاسواحلهاوطولالجزائرموقع

)القرنينالهجريينعشروالحاديالعاشرالقرنينخلال

امتلاكهافي(الميلاديينعشروالسابععشرالسادس

تجاوزواقواها،العالمأساطيلأحدثمنضخماأسطولأ

أرباحايدروكان،الشمالبحارإلىالمتوسطالبحرنشاطه

غنائممنبهيأتيمابسببفيهالمساهمينعلىطائلة

منوافتدائهمالأسرىاسترقاقمسألةعدتحتى،وأسرى

وأوروبا.الجزائربينالعلاقاتشغلتالتيالمسائلأهم

وأجبرهاالأوروبيةالدولمنكثيراالجزائرأسطولوأذل

فيملاحتهاتأميننطرلحكامهاوهداياإتاواتدفععلى

.الالتزامهذاعنمنهادولةتخرجتكادولا،المتوسط
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بصورةإتاواتمنعليهاماتدفعالدولبعضواستمرت

الغزوقبيلالبحريةالجزائرقوةتدهورتحتىمنتظمة

عهدمندالهداياتقديمعنكفتفقدفرنساأما،الفرنسي

علاماتمنالبحريةالقوةتلكعلىبداماورغم.نابليون

القرن)نهايةالهجريعشرالثانيالقرنمطلعمنذالضعف

العملعنيكفوالمالداياتفإن(،الميلاديعشرالسابع

ذلكلكن.الاسبانىالاحتلالمنالبلادتخليصأجلمن

-أ)183باشامحمدالداييدعلىإلانهائيايتحققلم

بجهادهاشتهرالذيام(788-9176اهـ،302

أسبانياملكبخيبةجهادهتكللوقد،الأسبانضدالبحري

علىشنهامتتاليةبحريةحملاتثلاثفىالثالثشارل

اهـ،002-ا918سنتىبينالدايذلكعهدفيالجزائر

دايحسانإلىوهرانميناءوبتسليم،ام785-ا775

.أم197اهـ،602سنة

فرنسبهمسنعمرةالجزائر

علىالجزائرلإرغامقواهاالأوروبيةالدولجمعت

فهاجمت،الدولتلكلسفنتعرضهاعنالتوقف

سنةالجزائريالأسطولوالهولنديةالبريطانيةالبحريتان

مكشوفةالجزائرسواحلفأصبحتم5181هـ،ا231

الأعداء.لهجمات

منها،أسبابعدةالجزائرلاحتلالفرنسادفعتوقد

فىورغبتهانابليونحروبخلاللمستعمراتهافرنسافقدان

تأييدذلكفيلقيتوقدجديد،منإمبراطوريتهاتكوين

الفرنسيالملكأنكما.صليبيةنظروجهةمنأوروبادول

الداخليةالمعارضةتفاقممنيعانيكانالعاشرتشارل

بافتعالالخارجإلىشعبهأنظاريصرفأنفرأى،ضده

السببأماسهلا.نصراويكسبالجزائرضدالحرب

بضائقةمرتقدكانتفرنساأنفيفيكمنالمباشر

الدولوعداءنابليونحروبإبانشديدةاقتصادية

بأثمانحبوباباعتهابأنالجزائرفساعدتهالها،الأوروبية

قاماقدبوشناقالأخواناليهوديانالتاجرانوكان،مؤجلة

فيفرنساوتلكأتفتآمرا،الصفقةتلكفيالوساطةبدور

فكانت،الخلاصفىالجزائردايوألحعليها،دبما

الجزائر.لاحتلالمبررافرنسااتخذتهاالتىالمروحةحادثة

فيحسينالدايقبلمنأهينقنصلهاأنفرنساادعتلقد

سنةفطربعيدالأخيرهذايهنئجاءعندما،رسميموكب

الدينبشأنفخاطبهام(4/827اهـ)242128

علىالذباببكشاشةفضربه،القنصلذلكلردوغضسب

للدايفرنمسامنوتهديدعدةأحداثوجرت.وجهه

الدايورفض،الواقعةعنمهيئااعتذارايقدملمإنبحصار

علىضخمةبحريةحملةشنتوأخيراالاعتذار.تقديم

ألفأربعينتحملسفينة305فيهاشاركتالجزائر،

مدفع.آلافوثلاثةجندي

فرج،سيديبضاحيةقواتهاالفرنسيةالحملةأنزلت

فدخلت،المعاركمنأيامخمسةبعدالجزائرجندوهزمت

لكنام(.083هـ)1715ا41161142يومالجزائرمدينة

خضوعإلىيؤدلمالسهولةبتلكالجزائرمدينةسقوط

الفرنسةاتجاه:متوازييناتجاهينفيللسيردفعهاوإنماالبلاد،

المقاومةواتجاه،الاستعماريةالسلطاتتبنتهالذيوالإلحاق

فيه.واستماتالجزائريالشعببهالتزمالذيوالجهاد

عليهاوعينتبها،الجزائرإلحاقإلىفرنساعمدت

الداخلية.وزارةإلىيرحئالنظرفرنسئاعاماحاكما

فرنسةمحاولةطريقعنالبلاد،لفرنسةجهدهاوعملت

المهاجرينمنكبيرةأعدادوجلب،ناحيةمنالجزائرعرب

منالجزائرليستوطنوا،خاصةوالفردسيين،عامةالأجانب

للتفرنس،رفضهمالجزائريونأبدىولما.أخرىناحية

والفقرالجهلونشروتشريدهمإبادتهمعلىفرنساعملت

،الأهدافتلكلتحقيقاتبعتهاالتىالأساليبومن.بينهم

الكتاتيببغلقالإسلامىوالدينالعربيةاللغةمحاربة

الفرنسيةاللغةوفرض،الأهليةالمدارسانتشارومنعالقائمة

إلىبعضهاوتحويلالمساجدوبهدم،التعليمفيوحدها

والاستيلاء.الجزائعبمدينةالجابالكبيرأبرزها)منكناش

الخصبةالأراضىمصادرةذلكومن،الثروةمصادرعلى

أراضىأمأوقافأراضيأمخاصةملكياتأكانتسواء

وقد.الأجانبالمستوطنينإلىلتسلمها،للقبائلجماعية

الفرنسيةالجنسيةام029اهـ،933سنةدستورفرض

الدستورهذاصدوربعدفرنساوكانت،الجزائريينعلى

كالخدمةالفرنسىالمواطنواجباتالجزائريينعلىتفرض

عليهموتمارس،المواطنةحقوقتحرمهملكمهاالعسكرية

فرنساساقتالسياسةتلكوبموجب.ودينيةعنصريةتفرقة

أثناءالقتالجبهاتإلىالجزائرشبابمنالالافعشرات

والثانيةام(819-191)4الأولىالعالميتينالحربين

حروبهافيالقتالعلىوأجبرتهمام(،1-459)939

الفرنسيةالمستعمراتشعوبانتفاضاتلقمعالاستعمارية

الجزائريونتمسك.الصينيةوالهندوإفريقياسوريافي

عاماوثلاثيناثنينومائةوقاوموا،وإسلامهمبروبتهم

الشهداءمنمليونعنيقللامافيهاقدمواالاحتلالجنود

التسليم.علىالمستعمرأرغمواحتى

للاحتلالالجزائريةالمقاومه

سنةمنذالفرنسيللاحتلالالجزائريةالمقاومةبدأت

نفسها.الاحتلالسنواتأولىام083أهـ،462

وقد.شعبيةومقاومةرسميةمقاومة:نوعينعلىوكانت



913ريختا،ئرلجزاا

مدينةسقوطبعدواستمرالجزائردايالأولالنوعبدأ

وهرانبايحسنبقيادةالجزائريالقطرغربفىالجزائر

بقيادةالقطرشرقوفي،ام833هـ،ا942أواخصإلى

النوعوبدأ.ام837هـ،ا253سنةإلىقسنطنةباي

فيوهرانمنطقةقبائلبايعتعندماالمقاومةمنالثاني

عبدالأميرام832اهـ،248صيففيالجزائرغرب

الفرنسيين،ضدالجهادفيليقودهامحالدينبنالقادر

هـ،ا026سنةإلىاستمرتمقاومةحركةفىفقادها

الجزائرأراضيثلثيعلىالقادرعبدسيطروقد.ام484

مصانعفيهاوأنشألهعاصمةمعسكرمدينةمنمتخذا

علىالفرنسيالمستعمريحصرأنواستطاعأيضا،حربية

هذاألجأمماالبلاد،عمقإلىالتوغلعلىقادرغيرالساحل

عبدالأميرمعفعقد،والمفاوضةالمكرسياسةإلىالأخير

وثانيةام834هـ،ا025سنةواحدة،معاهدتينالقادر

منكلوزلالجنرالبينهماتمكنام،837أهـ،253سنة

الثانيةالمعاهدةبعدالقتالعادولمامعسكر.مدينةاحتلال

الانسحابإلىالأميراضطرام983هـ،ا255سنةفى

الفرنسيينلكن.بسلطانهللاستنجادالأقصىالمغربإلى

اهـ،026سنةصبمعهمعقدعلىالأخيرهذاأجبروا

الذيالأمرالقادر،عبدالأميرلماجلاءبموجبهالتزمام844

فيفبقيوأسرهام845اهـ،261سنةلاستسلامههيأ

.ام883اهـ،103حتىالأسر

وشن،الشعبيةالانتفاضاتفتتالتالقبائلتهدألم

الجزائريةالقبائلضدانتقاميةحملاتراندونالجنرال

تلكومن.الإنسانيةجبينلهايندىفظاعاتبحقهامرتكبا

،ام086اهـ،276سنةسناسنبنيانتفاضةالانتفاضات

هـا284إلى2811منالشيخسيديأولادوانتفاضة

نهايةمنالمقرانيوانتفاضةام(،867-)1864

وقدام(.872-8711هـ)ا288أواخرهـإلىا287

خطراالانتفاضاتأكثرمنالأخيرةالانتفاضةهذهكانت

سنةألمانياأمامفرنساهزيمةمعتصادفتلأنهافرنسا،على

انتفاضةوقيامباريسالالمانيةالقواتودخولأم،087

نفسها.الفرنسيةالعاصمةفيالحكومةضدالكمونة

أنهاذلكرقعتها،واتساعبشدتهاالمقرانيانتفاضةوتميزت

أولأالقبائلجبالفعمتالجزائريالقطرشمرقياندلعت

غرباالميتجةسهلأطرافحتىامتدتثمقسنطنةوإقليم

أراضيثلثعلىتسيطروأصبحتجنوبا،وبسكرة

أبرزاستشهدفقدقصيرا،كانعمرهاأنإلاالجزائر.

فيالأولىالمعاركفىالمقرانىأحمدمحمدزعمائها

الأطرافشتتمماام،871عامفبرايرمنعشرالحادي

منللمفاوضةودفعهاالانتفاضةهذهفيشاركتالتي

أخاهخلفالذي،المقرانيبومرزاقأنرغم،التسليمأجل

أسرتهحتىالمسلحالكفاخواصلقدالانتفاضةزعامةفي

القعدةذيشهرفىأتباعهمنبقيومنالفرنسيةالقوات

أكبرالانتفاضةهذهتلتوقدام(.872اهـ)يناير288

للجزائر،الفرنسيالاحتلالفترةفينوعهامنمحاكمة

ردعإلىهدف،انتقاميطابعذاتأحكامهاوكانت

مستقبلا.بالانتفاضةنفسهأحديحدثلاحتىالوطنيين

خففبالإعدامحكم!6...صدورفيتمثلتوقد

الجديدةكاليدونياجزيرةإلىالإبعادإلىبعدفيمامعظمها

الإبعادذلكوشمل،الهادئالمحيطجنوبيالفرنسية

باهظةمالسيةغراماتوفرضالحداد.الشيخوأسرةبومرزاق

.536بلغتالانتفاضةفيشاركتالتىالقبائلعلى

تلكأراضىمنهكتارألفه..ومصادرةفرانكمليون

القمعلأساليبكانوقد.للمستعمرينسلمتالقبائل

أثناءالأهاليالفرنسيةالسلطاتبهاواجهتالتيالوحشية

نفوسفىاليأسروحبثفىأثروبعدهاالانتفاضة

بزعامةالشيخسيديأولادانتفاضةفبعدبمالجزائريين

بعدهاأخضعتالتيام،881هـ،ا892سنةبوعمامة

ساد،المزابواحاتضموأعلنتالصحراويةالمناطقفرنسا

الأولى.العالميةالحربحتىالجزائريةالبلادالهدوء

الجزائريةالوطنيةالحركة

الحرببعدماإلىالجزائرفيالوطنيةفكرةظهورتأخر

الضررمدىإلىراجعوذلك.سنواتببضعالأولىالعالمية

بتلكالمتوسطةالطقةضالةوءالى،العربيةبالثقافةلحقالذي

أيديمنالثروةلمصادرالاستعمارانتزاعنتيجةالبلاد،

ذلكومع.الأجانبالمستوطنينبايديووضعهاسكانها

الإسلاميالعربيمجتمعهامنبقيةالجزائرتعدمفلم

الخلصأنهاعلىالخلافةدارإلىيرنونأفرادهافظل.العريق

لمواجهةالإسلاميةالجامعةفكرةإلىودعوا،الطبيعي

سنةبالجزائرالحركةهذهتزعموقد.الأوروبىالاستعمار

والصحفيبوضربةأحمدالمحامىام019اهـ،328

سنةوفيعمار.الحاجالمالورجلدندانالصادق

الجزائريين،الشبانمنأربعةقدمام219هـ،ا033

القوانينبرفعفيهايطالبونالفرنسيةالحكومةإلىعريضة

الحقوقفيوالفرنسيينالجزائريينبينوالتسوية،الاستثنائية

يعرفمانحوالأولىالخطوةهيهذهوكانت.والواجبات

فرنساجندتالأولىالعالميةالحربوأثناء.الإدماجبسياسة

فيمنهمالافاأشركت،الجزائريينمنالالافعشرات

المصانعفيللعملالآخرينوأرسلتالجبهاتعلىالقتال

الترقىالجزائريينالضباطمنلعددوأتيح،والمناجمالحربية

وقدعقيد.رتبةحتىالفرنسيالجيم!فيعاليةرتبإلى

،الحرببعدفتزعموا،فرسايمؤتمرعلىالآمالهؤلاءعقد
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أحفادأحدالدينمحيبنخالدالأميرمقدمتهموفي

الجزائربقاءأساسعلىللإصلاحالدعوةالقادر،عبدالأمير

بكتلةأسماهماالأميرفألف.الفرنسيةالأراضيمنجزءا

فىأهدافهاركزتالتي،الجزائريينالمسلمينالمنتخبين

المستوطنينهجرةوءايقافالاجتماعيةالأحوالإصلاح

فىوالتمثيلالانتخابفىبالفرنسيينالجزائريينومساواة

جريدةالكتلةوأصدرتمستوياتها.بمختلفالمجالس

تعرضالأميرأنبيد.الإدماجبفكرةللمناداةالإقدام

هـ،ا336مشةفرنساإلىبالعودةلهسمحولماللإبعاد،

العملأجلمنومغاربةجزائرلننبوطنييناتصل،أم289

الأحزابانظر:.العربيالمغربمستوىعلىالمشترك

نفسهاالفكرةوهىعبدالعزنر.،الثعالبي،العربيةالسياسية

الثعالبىالعزيزعبدالتونسىالزعيمقبلمنبهانادىالتي

تجسيدهاأجلمنوعمل،ورفاقهالجزائريالأصلذو

العالميةالحربقبلمامنذوجزائريونتونسيونمناضلون

جنيففىحانبةباش!محمدإصدارمظاهرهاومن.الأولى

سنةوالجزائرتونسلتحريرلجنةوتأسيسهالمغربمجلة

مؤتمرإلىبرقيةباسمهاوجهالتيام،169اهـ،334

بالقعليأخوهألس!نفسهاالسنةوفىبعد.فيمافرساي

جانبإلىالعربيالمغربلتحريرلجنةالآستانةفىحانبة

الجيولقأسرتهمالذينالمغاربةالجنودمنفيلقلتنطممنظمة

تحريرمعركةلخوضإعدادهمقصدوالألمانيةالعثمانية

علىالحاجمصاليساروقدوالجزائر.تونسفيمسلحة

بدايةفيالعرلىالمغربمستوىعلىنفسهاالنضالفكرة

قدالجزائرفىالسياسيةالحركةأنويم.السياسيعمله

برنامجهامنالفرنسيةالحمايةضمنالإصلاحفكرةألغت

متشبثةظلتقليلةفئةأنإلاام،129هـ،0133مشةمنذ

المثقفينبينمسيطرةالإدماجفكرةبقيتفقدبها،

أشمهرومن.الثانيةالعالميةالحربقبلمافترةإلىالجزائريين

ومعظمهم،والأخضريجلولوابنعباسفرحاتهؤلاء

وأالماليةالوفودمجالسأوالبلديةالمجالسفىأعضاء

اتحادهؤلاءألفام039سنةففي.بالإدارةموظفون

الأساسيهدفهوكان،جلولابنبزعامةالمسلمينالمنتخبين

الحياةفيالمثقفينمنالنخبةقيادةتحتالتدريجيالإدماج

الاتجاههذالقيوقد.الجزائريينأحوالوتحسينالفرنسية

سنةالفرنسيةالشعبيةالجبهةحكومةمنكبيراتشجيعا

معبلومالحكومةرئيسوضعوعندما،ام369هـ،ا355

المواطنةحقالجزائريينبخحيقضىمثروغاصليتالوزير

أيدته،احتياطيةإجراءاتاتخاذمعتدريجياالفرنسية

حكومةسقوطبعدالفرنسيالبرلمانلكنالاتحاد،جماعة

علىتوفرهعدممنالرغمعلىالمشروعذللثرفضبلوم

يشولما.الجزائريالشعبحقوقمنالأدنىالحد

السلطةعلىاليمينيةالحكوماتبتعاقبالإدماجيون

.الأخرىالوطنيةالاتجاهاتمعللتكتلسعوابفرنسا،

كانالذينالعلماءجماعةنذكرالاتجاهاتهذهومن

الوطنيةلفكرةالنظريةالقواعدإرساءفىمهمأثرلهم

سنةففي.والإسلامالعروبةعلىالقائمةالجزائرية

ناديالعلماءالشيوخبعضأسس!ام269هـ،ا434

العربي،التراثإحياءبقصدالجزائرمدينةفىالترقى

العقيدةطهرعلىالمحافظةعلىجهودهموتركزت

الطرقيةومقاومة،الدخيلةوالبدعالشوائبمنالإسلامية

هناومن.الفرنسىالاستعمارزعمائهامنعديدخدمالتى

حركاتمنواحدةالجزائريينالعلماءحركةاعتبرت

اتصالاتأعضائهامنلكثيركانوقد،السلفيالإحياء

الطبفالشيخ.الربيالمشرقفيايلإصلاحيةبالحركات

عبدالملكمعزمناوعملبالحجازتعليمهتلقىمثلاالعقبى

عبدهمحمدالشيخلكتاباتكانكماسعود.الالعزيز

سنةوفي.أفكارهمتوجيهفيكبيرتأثيررضاورشيد

بمدينةالجزائريونالعلماءأسسام319اهـ،035

بنالحميدعبدالشيخبرئاسةرسميةجمعيةقسنطنة

وقام.بتونسالزيتونةجامعخريجيمنوهو،باديس

إقليمفىالجمعيةتلكأفكارنضرعلىالعقبيالطب

رئاسةتولىالذيوهرانفيالإبراهيميوالبشيرالجزائر،

.ام049اهـ،358سنةمؤسسهاوفاةبعدالجمعية

مجلةثمالشهابمجلةأصدرقدباديسابنكان

وأرسلتالمدارسمنعدداالحمعيةوافتتحتالبصائر،

وإلىوالقرويينوالأزهرالزيتونةجامعاتإلىالبعثات

لجامعفروعلإحداثمهدمما،والعراقالشاممدارس

شعبالجمعيةشعاروكان.الجزائريةالمدنببعضالزيتونة

فيالجمعيةهذهوطالبت.ينتسبوللعروبةمسلمالجزائر

ومنحوطنيةلغةالعربيةباللغةبالاعترافالتاسعمؤتمرها

الإسلاميةالإدارةإلىالأوقافوإعادةوالعبادةالدينحرية

منهاالعقبىالشيخاستقالوقد.الشرعيةالمحاكموتنظجم

الولاءتجديدرفضتلأنهاام379اهـ،356سنة

لفرنسا.

شمالنجمهيئةحركةالوطنيةالحركاتهذهومن

هـ،ا434سنةبباريسالحاجمصاليأسسهاالتيإفريقيا،

اهـ،345سنةلهارئيسئاوأصبحم،2591-2691

العربية.السياسيةالأحزابانظر:.ام279

وتعرض.النجمعلىالجزائريونالعمالسيطروقد

،ام929سنةالفرنسيةالحكومةقبلمنللحلالنجم

سنةجديدمنالظهورإلىوعاد.السريللعملفانتقل

عنهصدربفرنساعامامؤتمرافعقد،ام339هـ،ا352

بالحرياتطالبأولقسم:قسمينمنيتألفمطولقرار
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وفيالامشثنائيةالقوانينجميعولمحالغاءللجزائريننالأساسية

الجزائريينوبمساواة،الأصليينالسكانقانونمقدمتها

التعليم،وفيالعملقوانينوتطيقالتوظيففيبالمستوطنين

العربيةاللغةواعتبار،وبالعربيةإلزامياالتعليمجعلمع

المطالبةعلىنصثانوقسم.الحكوميةبالدوائررسمية

الفرنسية،القواتوجلاءللجزائرالكاملبالامشقلال

وضعتتولىمنتخبةتأصيسيةوجمعيةوطنيجي!قوتأليف

نأعلىنصكما.وطنيةثوريةوحكومةللبلاد،دستور

وإعادةالعامةوالمرافقالإنتاجوسائلجميعالدولةتملك

بتقديممساعدتهممع،الجزائريينالفلاحينإلىالأراضي

بحكمإفريقيا،شمالنجمسبقوبذللث.لهمالقروض

بحلالمطالبتلكفرنساقابلتوقد.العماليةنشأته

باسمام349سنةفيتكوينهالحاجمصاليفأعاد،النجم

لكنإفريقيا.شماللمسلميالوطنيالاتحادهوجديد

وحكمتمشروعةغيرهيئةاعتبرتهالفرنسيةالسلطات

الأخيرهذاتعرفذلكبعد.بالسجنالحاجمصاليعلى

به،وتأثرأرسلانشكيبالأميرعلىبسويسراجنيففي

فيويزيدفيوليت-بلوماقتراحاتيعارضجعلهمما

مصاليعادوعندما.الجزائريةايإصلاحيةبالحركةالاتصال

رأتام369أهـ،355صيففيالجزائرإلىالحا!

منافساالحركةهذهفيالفرنسيةالشعبيةالجبهةحكومة

91فيفحلتها،الجزائريالشبابأوساطفيلهاخطرا

بفرنساجديدمنلتظهرام21/379/اهـ،356شوال

الشعبحزبباسمأم379مارساهـ،357محرمفي

،الحاجمصاليفيهمبمن،زعماؤهتعرضالذي،الجزائري

فىمشاركتهمبعدوذلك،والسجنوالمحاكمةللاعتقال

بالجزائر.البلديةالانتخابات

علىالعاملةالختلفةالاتجاهاتبأنالملاحظةوتجدر

خيبةبعدبينهافيماالتقاربتحاولبدأتالجزائريةالساحة

ولما.بالجزائريينالشعبيةالجبهةحكومةألحقتهاالتىالأمل

بيتانالمارشالحكومةوتولتالثانيةالعالميةالحربنشبت

جمادىفيألمانيامعالهدنةتوقيعبعدفرنسا،فيالحكم

عنصريامسلكاسلكت،ام049يونيوهـ،ا935الأولى

علىوحكمت،سياسينشاطأيعنالعربإبعادفيتمثل

جنوبإلىنفتهثمبالسجنام419سنةالحاجمصالى

الاتصالعلىللعملالجزائريينالوطنييندفعمماالجزائر.

هـ،أ211/136/فىبالجزائرنزلواعندماالحلفاءبجند

مقدمةفيعباسفرحاتظهروقدام.11/11/429

للحربالباقيةالسنواتخلالالجزائريةالوطنيةالحركة

من22معتقدمعندمانشاطهوبدأأم،أ-429459

القيادةإلىالمطالبمنبعددالماليةالوفودمجالسأعضاء

أصحابأنومع.الفرنسيةالإداريةوالسلطاتالأمريكية

مذكرةبتقديمالسلطاتتلكاسترضاءحاولواالعريضة

الأمرللحوار،الرافضبموقفهاتمسكتفإنهامعتدلةأخرى

هـ،أ261/362/فيبيانايصدرونجعلهمالذي

انظر:.البيانأصدقاءبهيعرفونأصبحواام2/2/439

العربية.السياسيةالأحزاب

الاحتلالعنحسابقائمةبسردالبيانبدأوقد

البؤسمناتنةالحالةتلكإلىأدىوكيفالفرنسى

أردفثمللجزائر.ديمقراطيةوطنيةبحياةوطالب،والجهل

بدولةتطالبمقترحاتتضمنبملحقبيانهمالبيانأصدقاء

تأسيسيةجمعيةوانتخاباتذاتيااستقلالأمستقلةجزائرية

لاذلكأنإلىالإشارةمع،الدولةلتلكدستورلوضع

وتون!ر.المغربمعإفريقيالشمالاتحادتنطمدونيحول

رفضكاترو،الجنرالالجديد،الفرنسيالعامالحاكمأنبيد

فيهايشتركالتيالهيئاتوحلجميعها،المطالبهذه

عباسفرحاتعلىالجبريةالإقامةوفرض،الجزائريون

تصريحهفيديجولالجنرالحاولوقدالزعماء.منوغيره

ما439ديسمبراهـ،362الحجةذيفيقسنطنةبمدينة

مارسلقانونأساساذلكوأصبح،الوطنييناسترضاء

واشترك،عباسفرحاتجماعةرفضتهالذيأم449

هيأمما،الحاجومصاليالعلماءجماعةرفضهفيمعها

اهـ،364فىشاملمؤتمرعقدفيعباسفرحاتلنجاح

توحيدبهدفالثلاثالجماعاتحضرتهأم459مارس

بمذبحةفردوا،المستوطنينأثارالذيالأمر،الوطنيالكفاح

التيام،459مايوأهـ،365الثانيةجمادىفيقسنطنة

قدرهماإبادةفيالفرنسيالجي!معفيهااشتركوا

الضباطوقدره،جزائريألفوأربعينبخمسةالجزائريون

الافوعشرةثمانيةبينيتراوحبماأنفسهمالفرنسيون

وقبضالعرفيةالأحكامإعلانالمذبحةتلاكما.ضحية

فحكموزعمائها،الوطنيةالحركةأعضاءمن005.4على

بالأشغال64وعلى،فيهمونفذبالإعداممنهم09على

بأنالجزائريينالاحداثهذهأنذرتوقد.المؤبدةالشاقة

الحكوماتوأنخاصةكثيرا،يجديلنالسياسىالنضال

بعدالعالمشهدهالذيللتطورإدراكاأقلكانتالفرنسية

الإجراءاتجميعأثبتتوقد.الثانيةالعالميةالحربانتهاء

فرنساتمسكالجزائريةالوطنيةالحركةلمواجهةاتخذتالتي

الفرنسيةالحلولجميعتخرجولمالجزائر،علىبالسيادة

وحتى.ام959لسنةديجولمشروعقبلالاتجاههذاعن

أهـالذي366القعدةذي16ام،02/9/479قانون

المتطرفاليميننظروجهةبينوسطاحلاالفرنسيونيعتبره

وجهةوبينتغيير،دونبالجزائرالوضعبقاءفييرغبالذي

الجزائرية،لسياستهأساساالاندماججعلالذياليسارنظر

تترتبالتىالنتائجبجميعللقبولاستعدادهعنتعبيرهمع
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انتخابحقللجزائريكونأنومنها،الحقيقيالإدماجعن

الحكومةأنإلا.الفرنسىالنوابمجلسفىأعضاءخمسة

العامالحاكمأبطلوقد.الحلهذاتطقلمالفرنسية

سلفهأدخلهاالتيالإصلاحيةالإجراءاتبعضنيجيلين

الجزائريةالانتخاباتفىالإدارةتدخلوأصبحشاتينيو،

المجلسانتخاباتفجاءت.التزليفعلىيضربمثلا

السابق(الماليةالوفودلمجلسجديدةصورة)وهوالجزائري

للحزبينساحقةبهزيمةالمذكورالعامالحاكمعهدفي

الديمقراطيةللحرياتالانتصارحركة،الرئيسيينالوطنيين

لأنصارالديمقراطىوالاتحاد،الحاجمصالييتزعمهالذي

كانوكذلك.عباسفرحاتيتزعمهالذيالجزائريالبيان

سنةالثانيةالتشريعيةللدورةالبرلمانيةالانتخاباتفيالحال

علىتتفقالجزائريةالأحزابجعلالذيالأمر.أم519

الفرنسية،النياييةالمؤسساتطريقعنالنضالفكرةنبذ

مؤتمرعقدفينجحتوقد.وطنيةجبهةتأسيسوتحاول

العناصربينظهرتخلافاتلكنام،519سنةبينها

أجلمنالعملتنظيموطريقةالمبادئبخصوصالرئيسية

حركةأعضاءبعضشرعوحينذاكالجزائر.استقلال

سريةعسكريةقوةتشكيلفيفعلاللحرياتالانتصار

بنأحمدأعضائهابينمنكان،الخاصةالمنظمةأسموها

جمفيأخذتخيضر،ومحمدأحمدآيتوحسينبيلا

الشبانفريقنجحوقد.العملياتببعضوقامتالأسلحة

لمؤتمرالدعوةفىللحركةالمركزيةاللجنةعلىسيطرالذي

تحديدإلىاللجنةفيهدعتببلجيكا،ام539صيففى

الكفاحلمراحلدقيقتنطمفيهابماللحزبالسياسيةالمبادئ

بنانظر:.المسلحةبالثورةستنتهىالتيالاستقلالأجلمن

حسين.أحمد،آيتبيلا،

الكبرىالجزائريةالثورة

هـ(ا374-أ)373ام549سنةالجزائريونشهد

يعطيالأقصىوالمغربتونسفىالمسلحالكفاحبدأكيف

الفرنسىبالجيشالعاملينالجزائريينعددقدروقد.ثماره

الالافعشراتمنهمشاركألفا،016بالسنةتلكفي

ثورةحققتكيفبأنفسهمورأوا،الصينيةالهندحربفى

الفرنسي.الاستعمارعلىكالممحانصراآسيويةوطنية

سوءا،تزدادالاستعمارظلفيالجزائرلننأوضاعوكانت

منهمالعاطلينعددالرسميةالإحصائياتقدرتبحيث

وكان.المليونونصفومليونألف9..بينماالعملعن

الزراعيةالأراضىأخصبمنفدانملايينخمسةمنأكثر

كانحينفي،أوروليمستوطن965312بيدالجزائرية

فدانملايينعشرةاستثمارعلىيعيشونملايين3.6

الأطفالثمنمنأكثرلتستوعبالمدارستكنولم.فقط

منهميصلكانوماالدراسمة،سنفيهمالذينالجزائريين

البلادلأهليتركولمالعشر.منأكثرالثانويةالمرحلةإلى

62مجموعمنالافأربعةسوىالإداريةالوظائفمن

لاحتضانالصالحةالتربةهيأتال!وفهذهكلألفا.

نوفمبرهـ)غرةأ437الأولربيعمنالرابعليلةثورة

ونجاحها.م(4591

اللجنةتشكلتقدكانتام549مشةأوائلففي

معظمهمكان،شبانمجموعةمنوالعملللاتحادالثورية

الجي!قفيوعملواللحرياتالانتصارحركةفيأعضاء

بيلا،بنأحمدمنهم.الثانيةالعالميةالحربأثناءالفرنسي

السنةصيفوفى.بوضيافومحمدأحمدآيتوحسين

واتخذت،الغربيةبأوروباسريامؤتمرااللجنةعقدتنفسها

نسقنوفمبرمنالأولليلةوفي.الثورةلمحاعلانقرارا

علىالجزائرأنحاءجميعفيهجوما03حواليالوطيون

ذلكوتلا.للشرطةومراكزمختلفةعسكريةأهداف

واحدةهيئةفيجميعااندمجتمتفرقةثوريةلجانتكوين

الأحزابانظر:.الجزائريالوطنيالتحريرجبهةباسم

حيثمنقوتهاأو!الثورةوبلغت.العربيةالسياسية

سنةفيالأرضمنرقعةأكبرعلىسلطهاامتداد

نفسهاالفرنسيةالأراضيإلىنشاطهاامتدكماام،569

علىالعسكريونالقادةسيطروقد.ام589صيفمنذ

واديمؤتمرقررأنإلى،الأولىمرحلتهافيالجبهة

أغسطس02فيالجزائرداخلانعقدالذي،الصمام

هذافأصبح.للثورةالوطنيالمجلسإنشاء،ام569

سياسةيوجهالتحرير،بجبهةجهازأعلىيمثلالمجلس

وحدهولهالبلاد،بمستقبلالمتعلقةالقراراتويتخذالجبهة

لجنةإلىبالإضافةالنار،إطلاقوقفأمرإصدارفىالحق

جمئتوجيهعنمسؤولةأصبحتالتيوالتتفيذالتنسيق

وإدارتها،والدبلوماسيةوالسياسيةالعسكريةالثورةفروع

القائمينوالسياسيينالعسكريينالقادةجميعوأصبع

تقررثمأمامها.مباشرةبصورةمسؤولينالثوريبالنشاط

حكومتيمعبالاتفاقام،589أبريلفيطنجةمؤتمرفي

للجمهوريةمؤقتةحكومةتأسيس،والمغربتونس

سبتمبر91يومفعلاتكوينهاعنوأعلن،الجزائرية

فرحاتبرئاسةهـ(أ378الأولربيع)5ام589

فىخدةبنيوسفبعدهرئا!شهاتولىوقد.عباس

التحريرجبهةبعثتكمااهـ(.)381ام619أغسطس

الجزائريين،الطلابواتحاد،الجزائريينللعمالالعامالاتحاد

وأصدرت،الوطنيينالأعمالرجالوصغارالتجارواتحاد

الحر.المجاهدتدعىباسمهاتتحدثعربيةمجلة

أهميةمنالتقليلتحاولالفرنسيةالحكومةظلتوقد

الطوارئحالةأعلنتحينام،559أبريلحتىالثورة
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الإداريةالسلطاتبمقتضاهامنحتأشهر،ستةلمدةبالجزائر

عسكريةمحاكمإنشاءمنها،استثنائيةواسعةصلاحيات

تجديدإلىفرنسااضطرتوقد.الجنائيةالمحاكممحلحلت

كانتمماأكثراستمرتالثورةلأن،القانونبهذاالعمل

الجزائرفيالمولودونالأشخاصبهاوارتبط.تتوقع

فيام579سنةوذلك،الفرنسيةبالأراضيوالمقيمون

الجزائريونأدىوقد،مونوريبورجيسحكومةعهد

المالية.الناحيةمنالثورةفىمهفادورابفرنساالمقيمون

إلىبالجزائرقواتهافزادت،القمعأساليبكلفرنساجربت

بالأسلاكالجزائروعزلترجل،مليوننصفيقاربما

وشاركتالثوار،عنالمددلمنعوالمغربتونصرعنالمكهربة

ما569اهـ،375سنةمصرضدالسويسحربفي

الجزائرثواردعمعنتمتنعكيالمصريةالحكومةلإجبار

السويس.أزمةانظر:.السياسىوالدعموالعتادبالأسلحة

من،سنواتأربعمضيبعد،أصبحتالجزائريةالثورةلكن

وتعدذاتها.فرنساداخلإلىأثرهاامتدبحيثالأهمية

نتيجةالخامسةالجمهوريةوقيام،الحكمإلىديجولعودة

السبيلتمهدوقد.الثورةقمعفيفرنسالفشلمباشرة

للخوضالجيشالجزائريةالحربجرتأنبعدللانقلاب

ما589مايو13فيفعلاالانقلابوتم،السياسةفي

بهالقائمينأهدافلأنفشل،لكنه.المظلاتفرقةبقيادة

الجمعيةتقبللكيالسبيلتمهدكما.واحدةتكنلم

معالحكومةرئاسةديجولتولى.ساحقةبأغلبية،الوطنية

هذايعلنأنوقبل.طلبهعلىبناءخاصةمطلقةسلطات

بخصوصأم959سبتمبر16فىمشروعهعنالأخير

أنهعنضمئاتنمإجراءاتعدةاتخذ،الجزائريةالسياسة

يحتويالمشروعذلكوكان.الإدماجفكرةإلىيتجهكان

ولوحتىمصيرهاتقريرفيالجزائربحقالاعترافعلى

المبدأذللثأحاطلكنهفرنسا،عنالانفصالإلىذلكأدى

مقبولغيرمجموعهفيالمشروعجعلتوتحفظاتبقيود

ديجولعلاقاتوازدادت.الجزائريةالتحريرجبهةمنبتاتا

بأولالجزائرمدينةفيوقامواسوءا،الفرنسيينبالمستوطنين

.ام069فبراير2إلىيناير62منواسعةتمردحركة

الجزائرجبهةباسمفرنسافياليمينأحزابوتكتلت

الجشالاتمنأربعةوقامبيدو،جورجبرئاسةالفرنسية

ضدانقلابيةبمحاولةوجوهو(وزيلر،،وشال،)سالان

لكنهاام619إبريل26و22بينفيماالخامسةالجمهورية

ديسمبر01فيللجزائربزيارتهديجولقاموعندما.قمعت

جبهةمعالاتفاقبدونيتخذإجراءكلبأنشعرام069

الذريع.الفشلمالهسيكونالتحرير

القضاءعنفرنساوعجز،الجزائريةالثورةتصاعدوإزاء

عنبالجلاءنفسهالفرنسىالعامالرأيومناداةعليها،

خسائرمنالفرنسيينعلىالحربجرتهلمانتيجةالجزائر،

العالميالتأييدإلىبالإضافة،الأهميةبالغةواقتصاديةبشرية

من17يومتجسدوالذي،الجزائريةالقضيةلقيتهالذي

إقرارفيم691.ديسمبر91هـالموافقا038الأولربيع

السياسيةاللجنةتوصيةالمتحدةللأمالعامةالجمعية

الأسبابهذهكل.الاستقلالفيالجزائربحقالقاضية

جبهةمعبالتفاوضللقبول،ديجولبقيادةفرنسا،دفعت

بين6إيفيانمفاوضاتفجرت.الجزائريةالوطنيالتحرير

فبراير71و01هـالموافقا382رمضان71و

النهايةفيأدتلكنهاالأمر،أولتعثرتالتي،ام629

وقدالنار،إطلا!تىبوقفقضىالطرفينبيناتفاقعقدإلى

رغبتهمالجزائريونفيهأبدىاستفتاءذلكإثرجرى

52فيالجزائراستقلالإعلانفتم،الاستقلالفيالأكيدة

،ام629يونيومن27هـالموافقا382المحرممن

رئيسأولبيلابنأحمدواختير.بهالدولواعترفت

جامعةإلىانضمتقدكانتالتي،الجزائريةللجمهورية

في8المتحدةالأموإلىيونيو،61فيالعربيةالدول

نفسها.السنةمنأغسطس

لمستقلةاالجزائر

فيكان،مشاكلعدةالمستقلةالجزائرواجهت

الصلح،اتفاقيةقاومواالذين،المستوطنينمشكلةمقدمتها

هذهحلتوقد.الفرنسيةالسريةالمنظماتوكذلك

هجرةإلىأدىمما،الفرنسيةالسلطاتبتعاونالمشكلة

فرنسا.إلىعائدينالجزائرمنبكثافةالمستوطنينأولئك

الجيش،وتكوينالدولةمؤسساتبناءأيضاالمشاكلومن

أيتاممنالآلافمئاتمشاكلوحل،التعليموتعريب

حلولأتضعأنالجمهوريةاستطاعتوقد.الثورةشهداء

وبخصوص.والصديقةالعربيةالدولبمعونةالمشاكللتلك

علىالدولةاستيلاءسياسةبيلابنأعلن،الزراعيةالأراضي

الإصلاحقانونوتطيق،الشاغرةبالأملاكسميما

أولالشعبأقرام639هـ،ا383سنةوفي.الزراعي

رئيسابيلابنأحمدانتخاببموجبهتمللجزائر،د!شور

الحدودمشكلةالجزائريةالحكومةواجهتوقد.للجمهورية

اهـ،383سنةالدولتينبينمعاركفوقعت،المغربمع

بينهما.العربيةالدولتوسطإثرتوقفتلكنهاام639

الانحيازعدمبحركةالجزائرارتبطتبيلابنرئاسةوخلال

وكواميعبدالناصرجمالمعبيلابنفيهااقترنالتي

بيلابناهتماماتضحوبذلكغانا،جمهوريةرئيصرنكروما

هـ،ا385عاموفي.والإفريقيةالتحر-سيةبالقضايا

أدىعسكريا،انقلابابومدينهواريالعقيدقاد،ام659

أموالواستخدام،الإسرافبتهمةوعزلهبيلابناعتقالإلى
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لهاوصار.إسرائيلضدبما9لإ3هـ،ا393وام679حكمالثورةقيادةمجلسوتولىوجوهها.غيرفىالدولة

كما،حسابهيحسبقويصوتالدوليالمجالفي.بومدينبرئاسةالجزائر

جعلمماالتحررحركاتدعمفىالجزائرساهمت-)1385بومدينالرئي!ي!عهدفىالجزائرحققتوقد

القارةفىوبخاصةالحركاتتلكمعمتميزةعلاقاتهاعلىضخمةمنجزاتام(789-6591اهـ،893

الإفريقية.وإعادة،وتعريبهالتعليمنشرمنها،الداخلىالمستوى

الرئيمي!توفيام789هـ،ا893عامأواخروفىالمستوطنونغادرهاالتيالزراعيةالأراضىاستثمار

الجزائريالوطنىالتحريرجبهةفانتخبت،بومدينهواريالذيالأمر.الزراعيةالثورةبرنامجطريقعنالأجانب

سياسةالشاذلىرئيسا.واصلجديدبنالشاذلىالعقيدأهممنالجزائروأصبحت.العالميمركزهاللجزائرحفظ

حثيثةبمحاولاتعهدهفيالجزائريةالحكومةفقامت.سلفهأنبيد.والفلينوالتموروالتينالزيتونلزيتالمنتجةالدول

منذبينهماالقتالوقفأجلمنوإيرانالعراقبينللتوسطوالغازالنفطفييتمثلظلبالبلادالوطنيةللثروةموردأهم

مسارفيالمغاربةجيرانهمعجديدبنوسار.ام819سنةمسعودحاسىالجزائريةبالصحراءحقولهاوأهم،الطيعى

المغربدولاتحادتجربةفيالجزائردخلتبحيث،التقاربللغازالطويلوحاسىالرملوحاسىللنفطوالعجيلات

وملكوليبياوتونسالجزائررؤساءأعلنهالذي،العربيالموردينهذينالجزائريةالحكومةأممتوقد.اطبيعى

فيام889سنةالمغربيةبالمملكةاجتماعهمإثرالمغربلاستثمارهماوأنشأت،ام719سنةالمهمينالاقتصاديين

بتلكانعقدقدكانالذي،طنجةمؤتمرذكرىإحياءنطاقجانبإلىوذلكسوناطراكباسماشتهرتوطنيةشركة

بنالشاذليالرئيسولجكما.ام589سنةالمغربيةالمدينةوأقامت،والأمريكيةالفرنسية،الأجنبيةالشركاتمنعدد

عديدةعوامللكن،الحزبيةالتعدديةباببالجزائرجديدلتأمينالجزائرمدينةقربالنفطلتكريرضخمامصنعا

أزمةمثل،المزمنةالأزماتبعضوجودنتيجةتراكممنهاالغازلتمييعآخرومصنعا،مشتقاتهمنالبلادحاجيات

روحوغذتبالبلاد،الموقففجرت،البطالةوأزمةالديونوالغازالنفطمنإنتاجهابقيةتصديروواصلتبأرزو.

التجربةقطبيقدونوحالت،الاتجاهاتكلفيالتطرفالإنتاجحقوللتربطمدتالتىالقنواتعبرخائا،الطيعي

فوزبعدبدايتهامنذالتجربةهذهفتعثرت.الديمقراطيةصادراتهوتمثل.التونسىوالصخيرةالجزائريبجايةبميناءي

الانتخاباتفيمدنيعباسبزعامةالإسلاميةالإنقاذحركةالمسجلالعجزيغطيمما،الجزائريةالصادراتأرباعثلاثة

قوقرمنتلاهاومابم،ا099هـ،ا014سنةالبلديةالحكومةأنشأتوقدللبلاد.التجاريالميزانفيباستمرار

بالبلاد،السياسيةوالاحزابالتياراتمختلفبينالعلاقاتنطاففيوالتحويليةالتعدينيةالصناعاتمنعدداالجزائرية

)أواسطام099ديسمبرفيجديدبنالرئيسواستقالةعلاقاتإقامةعلىوعملت،الخماسيةالإنمائيةخططها

منتبقىلماالبلادإدارةللرئاسةمجلسليتولىهـ(ا114التجاريةالعلاقةلكن.العالمبلدانمختلفمعاقتصادية

الانتخاباتنتائجإلغاءعنام199سنةوالإعلان،مدتهمستوىعلىسواءولاتزالالقائمةتتصدربقيتفرنسامع

كانتالتىالانتخاباتنتيجةوإلغاءالذكرالسابقةالبلديةالتصدير.أوالتوريد

بتنفيديستفحلأخذبالبلادمتوتراجواأوجدمماجاريةوذلك،الجزائريونيمارسهنشاطأهمالزراعةتعتبر

الإسلامية،الإنقاذجبهةإليهدعتالذيالمدنيالعصيانغيرفيالحالهوكماالخدماتقطاعقوسعإلىبالإضافة

تلكأعضاءصفوففىواسعةاعتقالاتمنذلكتلاوماومازالت.بالاستقلالالعهدالحديثةالدولمنالجزائر

منهم.كبيرةأعدادومحاكمةقيادتها،وبخاصةالجبهةوالخارجيةالداخليةوالهجرةالبطالةمشاكلتواجهالجزائر

وذهبالبلاد،أنحاءفيوالاغتيالالقتلعملياتوانتشرتالنمومعدلارتفاععنالناجمة(،بالخصوصفرنسا)إلى

محمدالرئيصفيهمبمنالجزائريينمنعديدضحيتهاالإخفاقاتانكماسنويا(،5.3%من)أكثرالديموجرافى

رجبفيالرئاسةمنصبتسلمالذي،نفسهبوضيافالاقتصاديوالنموالزراعيةالثورةبرامجمستوىعلى

بالبلادللسيرعزمهعنوأعلن،ام299ينايرهـ،ا214العملعنالشبابوعزوفالأميةوانتشارعموما،

توليهمنأشهرممبعةمنأقلبعداغتيللكنه،الانفراجنحوالجزائريينللمسؤولينرئيسيةتحدياتتشكل،بالفلاحة

اهـ،413سنةالكافيعليالرئيسواختير.منصبه.جادةحلولأمنهموتنتظر

للدولة.الأعلىالمجلسرأسعلىمحلهليحلام،299مشاركةبرزتفقد،الخارجيالمستوىعلىأما

عاموفي.زروالالأمينمحلهحلام499عاموفيتقومسياستهاوكانت،العربيالمجالفىالمستقلةالجزائر

الأمينالرئيسفيهافازرئاسيةانتخاباتأجريت،ام699هذاومن.العرليالتضامنتعزيزفىبفعاليةالمشاركةعلى

.زروالهـ،ا387حربيفىفاعلةمشاركتهاكانتالمنطلق
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

حسينأحمد،آيت

أحمدبيلا،بن

هواري،بومدين

عبدالقادر،الجزائري

جمترا

اندريشارل،ديحول

ماريجوزيف

لأمينا،زروال

نبيبنمالك

عبدالقادربنالدينمحي

عباس،مدنى

مقا

العربيةالسياسيةالأحزا!

إفريقيا

المتوسطالأبيضالبحر

بسكرة

تلمسار

العربيةالدولجامعة

ئرالجزا

صلةذاتأخرىلات

صمة()العائرالجزا

العصاباتحرب

البربردول

لدولةا،الرستمية

العرب

العلم

بةعنا

الموضوعصرعنا
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للجزائرالمبكرالتاريخ

الخوار!إمارأت-أ

الرستميةالدولةب-
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أسئلة

الواد؟عبدبنيدولةتأسمستكيص

علىالبحريةالأسبانحملاتوراءكانتالتيالأسبابما

القرن)نهايةالهجريالعاشرالقرنبدايةمنذالعربيالمغرببلاد

أم(؟5

العثمانية؟الخلافةتحتالحزائردخلتكيف

سنةللجزائرفردمسااحتلالوراءكانتالتيالأسبابما

؟أم83"أهـ،246

الوطنيةالحركةعلىونتائجها،قسنطنةمذبحةأسبابأهمما

ئرية؟الجزا

؟ام459هـ،ا374لسنةالكبرىالجزائريةالثورةانطقتكيف

المادتينهاتينأهميةوماالجزائر،ليوالغازالنفطحقولأهمما

؟الجزائريللاقتصادبالنسبة

كانوكيفتعانيها،الجزائردولةظلتالتيالمشاكلأهمما

بالبلاد؟الديمقراطيةالتجربةعلىأثرها

م(.6191-9871هـ،ا413-921)6الجزائري

بارز،مخترع،الجزائريالحسنيسعيدبنمحمدبنسليم

الحربيةالمدرسةفيتعلم.دمشقفيولدالجزائر.منأصله

مقامقائمرتبةوبلغ،الاستانةفىالبريةالهندسةومدرسة

والعلومبالرياضياتأولع.العثمانيالجيم!فىحربأركان

الطريقةعلىبهخر!المنطقفيكتاباألف.الهندسية

الخطوطلرسمالجيبفييحملفرجارااخترع.القديمة

العربيةاللغاتأتقنوغيرها.والدوائروالمتوازيةالمستقيمة

فيالحربيةالمدرسةفيأستاذاوعين،والفارسيةوالتركية

والجمعيةالعربفتيانجمعيةمؤسس!ىمنوهو.الاستانة

عامبيروتفيماتالعهد.جمعيةوالقحطانية

.أم169اهـ،334

ا-013808،ا-.)223عبدالقادر،الجزائري

مصطفىبنالدينمحييبنعبدالقادرالأميرام(.882

.وهرانقرىمنقريةفيولد،جزائريمجاهد،الحسني

المدينةوزارهـ،ا412سنةأبيهمعوحجوهرانفىوتعلم

وبغداد.ودمشقالمنورة

الفرنسيالاحتلالضدمسلحةمقاومةأقوىقاد

بويععندماعاماالعشريننحوعمرهوكانالجزائر.لبلاده

فقاد.الاحتلالضدالمسلحللجهادأميراام832سنة

إمارةوأقام.ام848عامحتىمتعددةمعاركفيشعبه

الأوروبيةالجيوشغرارعلىجيشهونظم،إسلامية

عاممنامتدتأولىبفترةجهادهومر.انذاكالحديثة

،تلمسانعلىسيطروفيها.ام983عامإلىأم832

مدنعداماالجزائرغربيبحكمالفرنسيونلهواعترف

لهوتجدد،الحربتجددتثم.ومستغانموهران:الساحل

اهـ،254عامتفنامعاهدةمعهفرنسافعقدتالنصر.

،وهرانمنطقةحكمعنبموجبهالهوتخلتام،838

تنظمرأواعندما،أم983عامنقضوهاالفرنسيينولكن

عندماالجهاد،منالثانيةالمرحلةبذلكفبدأت.جيشه

جنديألفماثىبوجوقيادةتحتفرنساحشدت

وحشيةسياسةبوجواتبعوقد.المجاهدينلمواجهة

المجلسفيالفرنسيينالنواببعضحتىأثارت،تدميرية

الفرنسية،الإبادةحربأمام-لابدوكان.الفرنسي

إيقاففىالتفكيرمن-لهالمراكشىالأميروخذلان

،ام874اهـ،192عامعبدالقادرفاستسلم،الحرب

ثم،تطوانإلىفنفي،الفرنسيونبهارضيبشروط

أخيرافاستقرالجزائر،إلىالعودةعدمعليهاشترطوا

بها.ومات،بدمشق

بنالدينمح!انظر:.الدينمحيي،الجزائري

القادر.عبد

الحوتوالشجهيز(؟)الذبحاللحومتصنيعانظر:افيار.

(.الحيتانمنتجاتوتصنيع)تجهيز
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هـ،أ12-13219)نحوباشاأحمدالجزار،

فىعكاوالىالجزأرباشاأحمدام(.08أ-0724

بونابرتنابليونحصارأمامصمدالذيفلسطين

أوني!ش.ودينمنإنهوقيل،البوسنةبلادمنالشهير.أصله

عندمامصرإلىمعهقدمباشا.عليأوغلوحكيمعندعمل

لهأتيحأم.757اهـ،171سنةالثانيةللمرةعليهاولى

قدسيدهأنوجدعادفلما،للحجمكةإلىيسافرأن

بزيوتزيابها،يبقىأنفقررمصر،ولايةعنصرف

عامالكبير،بكعلىالأميرتابععبداللهوخدم،المصريين

المماليك.طريقةعلىالفروسيةوتعلم.أم755هـ،أ681

بقوةبكعبداللهرجالهأحدبكعليأر!لأنحدث

منأحمدوكانأهلها،فقتله،البحيرةأعرابإلىعسكرية

بك،عبداللهمحليحلأنبكعليإليهفوكل،بينهم

خدعةرجلاسبعينمنهمفقتل،لسيدهيثأرأنصمم

طلبعندمامصرمنهرببالجزار.لقبولذلك،وغيلة

القاسمي،بصاللكالغدرعلىيعاونهأنبكعليمنه

أعرابمعوأقام،البحيرةإلىعادثم،نفسهتطاوعهفلم

،أمرهواشتهر،الشامإلىسارثم،هناكوتزوج،الهنادي

وقلاعها،أسوارهاوعمرعكاحصنأقام.الوزارةوقلد

أمامنابليونهزيمةولاتذكر.المماليكشراءمنواستكثر

كبدفقدالجزاربمباشاأحمداسموذكرإلاعكا،حصن

هـ،ا412عاملعكاحصارهفىفادحةخسائرنابليون

إقامةفيأملهوضاعخائبا،عنهافارتدام،997

وذاعفرنسا.إلىفرجع،الشرقفىفرنسيةإمبرأطورية

يملهوكانتالكبير.الحدثبهذأباشماأحمدصيت

خصومة.مواقفمصرتوليهبعدباشاعليمحمد

ورتبةام767اهـ،181عامالميرميرانرتبةنال

!ارةاحكر.أم775أهـ،918عامالروملليبكلربك

ثلاثةجناهاالتيالطائلةبالأموألوأبتنى،والقطنالق!ح

وممبيلمسجد:وهيعكا،بمدينةالعمارةفنفىرائعةآثار

الدولة،علىثائرايراهالعثمانىالسلطانكان.وسوق

منأنقذتهعبدالوهاببنالشئمحمدحركةولكن

.بالشامتوفي.خطخهإتمامعنالمرضأعاقه.العقاب

يؤكلاللونبرتقاليةجذورذونباتابر

ضئيلةومقاديرأبفيتاميناتعلىويحتوي،كخضراوأت

الكاروتينتسمىمادةأيضاوهناك.وج2بفيتامينىمن

إنتاجفيالكاروتينالبشريالجسمويستخدمالجزر.ينتجها

بالسكر،غنيالجزرفإنذلكإلىوإضافةأ.فيتامين

الحديد.منالكثيرعلىويحتوي

كما،السلطةضمنأوبمفردهالنمئالجزرالناسيتناول

أليخنة.أوالحساءإلىيضيفونهأوالمطهوالجزريتناولون

العالم.أنحاءحميعدىينمو،المعذيةأستمعبيةاالحصراواتمررالجزر

السرحمر.تشبهانتيوأوراقهساقهتؤكلكما

واستخدامهوطحنهالجزرتححيصيتمالبلادبعضوفى

الجزرأوراقفرميتمالأحيانبعضوفى.للقهوةبديلا

اللحمعلىوتنثرالطويلةو!سيقانهالسميكةالشريطة

مذاقه.لتحسين

بينتتراو2مسافةعلىتزرعدقيقةبذورمنالجزرينمو

فىجيداالجزروينمو.وأخرىبذرةكلبينسم6.و45

السمادأوالرملعلىتحتويالتيالحصبةالعميقةالتربة

ويتحملالباردللشتاءالجزرويصمد.الصرفوالجيدة

.الزائدةالصيفحرارة

قدماءوزرع.المتوسطالبحرمنطقةنباتاتمنوالجزر

قوية،دقيقةجذورلهالجزرمننوعاوالرومانايلإغريق

يشبهالجزرمننوعهناكوكانطعاما.لادواءواستخدموه

فيانتشرفرنسا،فيلاحقوقتفيحالياالسائدالنوع

أنواعثلاثةوأهم.الميلاديعشرالثالثالقرنخلالأوروبا

وذوالجزر،الطويلةالجذورذوالجزر:هيحالياتزرعللجزر

.القصيرةالجذورذووالجزرالمتوسطةالجذور

.البريالجزربمالفيتامين:أيضاانظر

ذاتالحوليةالخضراواتمننباتالأديصالجزر

الأبيضجذرهفهويؤكلالذيالجزءأما.مغلقةأورا!تى

الحدائقفيالأبيضالجزريزرعماوعادة.المدببالطويل

منبالقليلالخضراواتمنالنوعهذاويحظى.المنزلية

منالأبيضالجزرويعتبر.التجاريةالناحيةمنالاهتمام

والشبث.الجزرفصيلة

عميقة.غنيةتربةفيجيدةبطريقةالأبيضالجزرينمو

هذهتنموالربئ.3موأوائلفيالبذوربذرينبغيئولذلك

الجذورتنمونموها.فيمتساويةغيروهيببطءالنباتات
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فهويؤكلالذيالجزءأما.الحدائقحضراواتمنالأبيضالجزر

تكويسهافيالجزرت!ت!بهالتيالطرفالطويلةالبيضاءجذوره

عندئذالبارد،بطقسهالخريفموسميحلحتىأيضاببطء

جراءمنالأبيضالجزرجذورتتلفلامطردا.نمواينمو

ظناالشتاءفصلخلالالأرضفييتركماوعادةالتجمد،

نكهته.منيحسنذلكبأن

إلايعانيولا،عادةالحشراتمنالأبيضالجزريخلو

كمياتعلىالأبيضالجزريحتوي.قليلةأمراضمن

الوحداتتتساوىكما.والمعادنالفيتاميناتمنمعتدلة

الجيدةالخضراواتمنوهو.البطاطسمعفيهالحرارية

يصبحأن)إلىمقفلقدرفييطهىعندماخاصةالطعم

واللحمالخضراواتمنقليلإليهيضافثم(،اللونبني

مغلق.إناءفيويطهى

واديفيالشعبيةالخضراواتمنالأبيضيعتبرالجزر

استعمالهوتمالأبيضالجزرعرفوقدبأوروبا.الراين

إلىوانتقل،ام295عامزراعتهفيإنجلترابدأتطعاما.

.الميلاديعشرالسابعالقرنبدايةفيالأمريكتين

جزر.الاستواء،خطانظر:.الاستوائيةالجزر

فيجزيرةألفمنأكثرتضم!جموعةالألفالجزر

إحصاءيتمولم.الشماليةأمريكافيملورانسسانتنهر

صخريةمواضعمجردبعضهالانالجزر،لهذهكامل

صيرة007/1منتتألفالمجموعةولكنالماء.فوقصغيرة

ستةبينطولهيتراوحالجزرهذهمنوقليل.الأقلعلى

.كيلومتراتوثمانية

سانتنهرمنكم64مسافةامتدادعلىالجزرتقع

اكم،واستةبينماالنهرعرضيتراوححيث،لورنس

يجريبحيثمكونةوهىأونتاريو.بحيرةمنخروجهعند

فىيمتدالذيالكنديللدرعالمنخفضةالتلالفوقالنهر

.المتحدةبالولايات،نيويوركإلى،الشرقيالجنوباتجاه

.الكنديالدرعانظر:

الجميلةالطيعيةبمناظرهاالصخريةالجزرتلكوتتميز

الصيف.فيالمعتدلومناخها

ومنازلعامةصيفيةمنتجعاتالناسمنكثيريملك

جزيرة17تقعالجزر،تلكبينومن.هناكفاخرةصيفية

تحتلالألفالجزر

نهرم!كم64ممسافة

عند،لورانسسانت

بحيرةمنخروحه

وتتميز.لكنداونتاريوأ

الصحرية،الجزرهذه

الجميلة،بمناظرها

.المعتدلوصيفها
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تموقد.لورنسسانتنهرلجزرالوطنيالمتنزهضمن

.للألعابومحمية،ترفيهيمركزإلىالمتنزهتحويل

بناؤهأكتملالذي،الألفللجزرالدوليالجسريمتد

منالجسرهذاويتكونالجزر.هذهبعضبين،ام389عام

عبروطرقا،صغيرةجسوروثلاثة،معلقتينتركيبتين

كم.ا.للجسرالكلىالطولويبلغ.جزيرتين

الذيالمزروعالجزرأمابريا.ينموجزرالبريالجزر

أيضاعليهأطلقوأوروبيا،آسيوئاأصلالهفإن،الناسيأكله

الأزهارعناقيدبسبب،الزينىآنالملكةشريطاسسم

بالشريطالشبيهةللصفرةالضاربةأوالبيضاء،الصغيرة

وينمو.سنتينأوواحدةسنةالبريالجزرويعيم!.الزيني

لاأنهإلا،المنزلىالجزرجذورهوتشبه،سم09يبلغلعلو

أكلها.ينبغي

جم!

يم-3

أ-جس

"حتثلمخيى

ا*خ!1ئمبن!أ

قيصسيهيم

ححخيم

ير%!-ألمإ

محصلمحو4ج!!

إإ\1!!ص*به!1-ل!!

،لألا!لا،2،

ح!*3-جمص!

عناقيدبسبب،الزينيآنالمللكةبشريطأيضايعرفالبريالجزر

.للصفرةالضاربةأوالبيضاءالصغيرةالأرهار

الجزرعلىيطدقجغرانيمصطدحالبرلطائيةالجزر

الشمالوبحردوفر،ومضيقالإنجليزيالقناليحدهاالتي

حيثبريطانيا،مجموعهافيالجزروتؤلف.الأطلسيوالمحيط

جمهوريةتشكلكماوويلز.وأسكتلنداإنجلترامنكلاتشكل

وجزروالهبريدز،الرجلوجزيرةأيرلندا،وشمالأيرلندا،

.صغيرةجزيرة00552وحواليشتلاندوجزر،أوركني

تقعإندونيسيافيالجزرمنمجموعةالثواول!جزر

أومالوكوباسممعروفةوهيالامشوأء.خطمنبالقرب

لفتماأولهيالجزرتلكفيالتوأبلكانت.مولوكاس

كانتالمنطقةجزرأهمإندونيسيا.منطقةإلىالتجارأنظار

الباندا.وجزر)أمبونيا(وأمبونوهاماهيراوتيدورترنيت

ترنيتإلىالقرنفلجلبمنأوله!االبرتغاليونكان

مستعمراتأنشأوابعدفيما.أم513عامفيوتيدور

المكتشفزارام957عامفي.الجزيرتيتكلتافىتجارية

واشترى،التوابلجزردريكفرأنسيسالسيرالبريطانى

مأ006عامفي.ترنيتمنالقرنفلمنصغيرةكمية

عامفي.التوابلعنبحثاالجزرالهولنديةالسفنوصلت

أولالهولنديةالشرقيةالهندشركةأسعستأم506

الحكمتيدورسلطانقبل.أمبونفيلهامستعمرة

ترنيتجزيرةخضعت.م6671عامفى،الهولندي

الهولنديالاحتكاروتحت.أم683عامالهولنديللحكم

بازراجزرفيفقطكانتالطيبوجوزالقرنفلزراعةفإن

الهندجزرإلىالنهايةفىالتوابلجزرضمتم.وأمبون

إندونيسيا.الانهيالتىالهولنديةالشرقية

الشرقىالساحلفيخلئالجزريقع.دخليجالجزر،

ويضم.الشماليةنيوزيلنداجزيرةمنالشمالىللطرف

مساحتهاتتعدىلاأكبرها،صغيرةجزيرة41الخلئا

مفردةوأخرىخاصةممتلكاتمنهاوالعديدهكتارا،232

ميناء:الأربعالرئيسيةالمدنوتشمل.للمأوىومحجوزة

زراعةومركزبيهيامدينة،القديمةراسلمدينةأوبيوا،

كيريكيري.فيالفاكهة

علىالواتعةالجزرمنمجموعةالغرليةالجزر

بالهبريدزالجزرهذهوتعرفلأسكتلندأ.الغربيالساحل

أغراضلتنفيذسياسيةوحدةفيالجزروتتوحد.الخارجية

جزيرةفي-ستورنوويسكانعددويبلغ.المحليةالحكومة

نسمة.آلافثمانيةنحو-لوي!ر

الحكمونظامالسكان

أسكتلندافىالغيليةباللغةالمتكلمينربعيعيش.اللغة

مناطقفيالمتداولةاللغةهيالغيليةواللغة.الغربيةالجزرفي

.متعددة

فيتكمنالجزرفىالمحليةالعادات.المحليةالعادات

النصرانية.البروتستانتيةللشعائرالصارمالاتباع

رقصاتوهى،هناكالشائعةالرقصاتمننوعسيلز

المفضل.التقليديالتسليةنموذجوهي،غيليةأغانتتخللها

سياسيةوحدةالغربيةالجزريحكم.المحليةالحكومة

المنطقة.عبرالمحليةالحكومةصلاحياتبكلتتمتع

الاقتصاد

ألاقتصاديةالقطاعاتأهمهيالزراعةلاتزال.الزراعة

كبيرةمزرعةتمثلالمزروعةوالمنطقة.الريفيةالمناطقفي

بمنطقةيستقلمستأجروكل،المستأجرينمنعدديتقاسمها
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ويعمل،المواشيورعىالمحاصيلزراعةعلىتشتملمتكاملة

الأغلب،فيوالحملانالأبقارإنتاجعلىالمزارعينصغار

.الأرضمنهكتاراتأربعةالنموذجيةالمزارعوتشغل

يقومونلويسجزيرةمزارعيصغارثلث.الصناعة

ويعمل،الأقدامتحركهاأنوالعلىهاريسصوفبنسج

جزيرةتنتج.ستورنوويفيوتجهيزهالصوفغزلفيآخرون

ستورنوويتشهد.المحبوكةالملابسبعضالشماليةأويست

ينتجمصنعهنالكحديثا.صناعياتطورابوينتآرني!في

الشاطئ،قبالةالقائمةالنفطصناعةليمدفولاذيةمواد

موقعاالجزرفيالأسماكصيديحتل.الأسماكصيد

فيالرنجةمحلحلتالمحارياتالاقتصاد.فيمهما

علىالصيدويشتمل.الغربيةالجزرفيالصياديناهتمامات

(.المروحي)المحاروالأسقلوبوالكركند،،القريدسسمك

%51حواليالجزروتنتجازدياد،فيالأسماكتربيةمزارع

الاطلسي.السالمونسمكمنالإجماليأسكتلنداإنتاجمن

السنواتفيأهميةالسياحةمرفقازداد.السياحط

مماالمياهتعبرجديدةسياراتإنتاجإلىذلكويعود،الأخيرة

للسيا!.المنالقريبةالجزرجعل

الجزر،فيمرتفعالمعيشةمستوى.والاثصالاتالنقل

أراضيمناستيرادهايجريالسلعأنواعجميعلانوذلك

السياراتتنقلالتيالمعدياتتربط.الرئيسيةأسكتلندا

أسكتلندا.أجزاءبجميعالجزر

بارا،تخدمأنفرنيسإلىجلاسكومنالجويةالخدممات

يوست:الثلاثالجزريربط.وستورنوويوبنبكيولا،

،معبدةوطرققنطرةالجنوبيةويوستوبنبكيولا،،الشمالية

واقتناء.ضيقنطاقعلىعامةسياراتخدماتوهنالك

ازدياد.فىالخاصةالسيارات

البريطانيةالإذاعةلهيئةتابعةمحليةإذاعةمحطةتوجد

ومعظم.آيليننان،إذاعةمحطةوهىلممتورنوويفي

الغيلية.باللغةتذاعالبرامج

الغربيةالجزرفيمزارع

إنتاخ!فييتخصص

والصو!.الحملان

غذاءإلىالأغناموتحتاج

الشتاءفىمنتظم

القاسي.
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موجزةحقائق

ستورلووي.:الإداريالمركز

!تورلووي.:الكبرىالبلدة

.2كم2لم598:المساحة

نسمة.92)901:لسكاناعدد

.والحملان،الحلي!وأبقار،اللحومأبقار:الزراعة:الرئيشةاللنتجات

الأبيض.السمك،القريدسالكركد،،المزارعسالمود:السمكصيد

الفولاد.،هاريسصو!مسموجات:الصناعات

السطح

منإخمرياالجزءفىالغربيةالجزرتقع.والمساحةالموقع

)المرتفعاتالهايلاندإقليمتحاه،الرئيسيةأسكتلنداأراضي

منحدرمنكم022حواليالجزروتمتد(الأسكتلندية

أعظم.الجنوبفىبارارأسإلىالشمالفيلويسجزيرة

لويس.فيكم51هولهاعرض

،صغيرةمنخفضةهضبةلويسشمال.السطحمظاهر

بتحلليتكونمتفحمنصفنباتى)نسيجالخثيغطي

تتخللهاوالهضبةوسطها.الماء(فىجزئياتحللاالنباتات

بسلسلةالجنوبفىوتنتهي،المنخفضةوالتلالالبحيرات

وهاريعر.لوي!ي!بينالحدودعندالتلالمن

تغلب.م997تبلغالتىكليشامهيالتلالهذهأعلى

الشرقيةوالحوافهاريسجنوبعلىالجردأءالتلال

تعلوهاباراجزيرة.الجنوبيةويوست،الشماليةلومست

البيضاءالشواطئمنسلسلةتمتدالجرداء.التلالبعض

هاريسلجزيرةالغربيالساحلمنالرمليةالأصدافذات

يوستجزيرةفيالمنخفضةالسهولتمتد.الجنوبباتجاه

الأصدافذاتالشواطئبمحاذاةالغربيةالهواسقفي

الرئيسيةالمناطقهيماتشيرزالمسماةالسهولهذه.الرملية

الرمليةالشواطئعدافيما-الجزرتشتمل.الحبوبلإنتاج

صخرية.سواحلعلى-الغربفي

أهم.وقصيرةقليلةالأنهار.والبحيراتالأنهار

ويعد.لويسجنوبفيجريمرستانهرهوالأنهارهذه

فىالسالمونبعسمكالمشهورةالأنهارأجودمن

متعددةصغيرةبحيراتعلىالجزرتشتملأسكتلندا.

البحرية،والتروتة،اللونبنىالتروتةسمكعلىتحتوي

.السالمونوبعض

.الرياحهبوبهيللمناخالرئيسيةالسمة.المناخ

020/1معدلمنالسنويالمطرسقوطمعدليتفاوت

درجات.الضرقفيملم2لأ.4.إلى،الغربفيملم

فىم31وحوالييناير،فيم3نحوبينتتراوحالحرارة

منبهجةوأكثرجفافأالاكثرهماويونيوأبريلشهرايوليو.

الشهور.باقي

تاريخيةنبذة

التالممعالقرنخلالالغربيةالجزرالفايكنجهاجم

لويس،فيماكلاودوعشيرةفيها.وا!شقرواالميلادي

بعد-إدواردتشارلزالأميركان.الفايكنجمنانحدرت

الجنوبية،يوستفيلاجئا-أم745عامفياليعاقبةثورة

فيملتونإلىفلوراينتمي.بالمساعدةماكدونالدفلوراأمده

.الثورةبعدالعشائريالمجتمعانهاروقد،الجنوبيةيوست

القرنبعدبالسكانمكتظةالغربيةالجزرأصبحت

بالجزرحلتااللتينالحادثتينبعدنزح.الميلاديعشرالتاسع

البحرعشبتصنيعمصنعانهياروهما-الغربية

البطاطسمحاصيلأهلكتالتىوالآفةاليود(،الاستخراج

منكثير-الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأربعينياتفى

وأستراليا.الشماليةأمريكاإلىالناس

هاريسفىالزراعيةالوحداتعلىالأرضتوزيعاعيد

ولذلك،.أم886لعامالزراعيالقانونالبرلمانسنأنبعد

اتحادأعطى.جديدةزراعيةوحدة1،ء..حواليظهرت

حوأجزوعملالأرضتحسينأجلمنمنحاالمزارعينصغار

المستوياتتحسينفيأكبرمردودلهكانمماحولها،

هايلاندتطويرمجلسقامام659عامومنذ.الزراعية

نزوحفإن،ذلكويمودعمها.المصافيبمساعدةوالجزر

مستمرا.زالما-الجزرمنالنشطينوالسكانالشباب

الطيعية(.)1!تاليمكنداانظر:.الدطبيهالجزر

وبحاصةالغربيةالحزرليالمزارعونيصسعهاالصوفيةهاريسمشوجات

بيوتهم.فيالأقدامتحركهاأنوالعلىالمرارعونويعمللويمر.جزيرةفى
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الزراعة.علىرئيسيةبصفةيعتمدالقمرجزراقتصاد

الإسلاميةالاتحاديةالقمرجزرجمهورية

جزرعدةمنيتكون،إفريقيعربيقطرالقمر!جرر

إفريقياقارةأراضيبينمامحصورةالهنديالمحيطفيتقع

المدخلعندتقعأنهاأيشرفا،مدغشقروجزيرةغربا،

عرضدائرتيبين،موزمبيقلمضيقالشمالي

الاستواء.خطجنوبي-1113

بركانيةجزرأربعمنالقمرجزرمجموعةوتتكون

تعرفالتي؟الكبرىالقمرجزيرة-ا:هيورئيسيةكبيرة

2،أكم2148بنحومساحتهاوتقدرنجازنجا،باسمأيضا

مورونيالدولةعاصمةتقعالغربيالجنوبيساحلهاوعلى

وتقدر،أنجوانجزيرة2-.المقالةهذهفيالحريطةانظر:

وتقدر،مايوتجزيرة3-20كم442بنحومساحتها

وتقدر،موهيليجزيرة4-20كم375بنحومساحتها

أخرىجزرإليهايضافكما2.كم092بنحومساحتها

وبامنزي،هزامبورو،جزرمنها،المساحةصغيرة

للدولةالإجماليةالمساحةتبلغلذا.ودزاوودزي

2.كم237.2

خضعتالتيالجزرأولى،مايوتجزيرةكانت

غربيشمالمنموقعهاقرببحكمالفرنسيللاستعمار

حتىالفرنسيةللحمايةفخضعتالجزرباقيأمامدغشقر.

مستعمرةبمثابةالجزرجميعأصبحتعندما،أم219عام

تمحيثام،ء79عامحتىالحالةهذهعلىظلت.فرنسية

اختارتإذ،الكبرىالأربعمنجزرثلاثاستقلالإعلان

حكومةلكن.الفرنسيةالممتلكاتكإحدىالبقاءمايوت

الدولة،منيتجزألاجزءامايوتتعتبرمازالتالقمرجزر

الفرنسي.الحكمتحتالبقاءبالتصويتسكانهااختياررغم

القمرجزرجمهوريةهوللدولةالرسميوالاسم

000.562منسكانهاعدديقتربالإسلاميه.الاتحادية

ريفية.قرىفىغالبيتهمويعيش،نسمة

الحكمنظام

لمدةانتخابهشم،رئيسالقمرجزرفيالحكومةيمرأس

،للوزارةرئيساالرئيسويعين.سنواتبستتحددزمنية

رئيسمنكلعاتقعلىويقعالوزراء،مجلسيختاركما

ويقوم.الحكمشؤونتصريفالوزراءومجلسالوزراء

المجلسباسمتعرفتشريعيةهيئةبانتخابالشعب

.سنواتخمسلمدةعضوا43منوتتكون،الاتحادي

سى!!صتر!ىء

؟-بميمرر،شيمئى!هبم

لأشكا*



موجزةحقائق

موروني.:ع!مةلعاا

والفرسية.العربية:للدولةالرسميةاللغة

الإسلامية.الاتحاديةالقمرجزرجمهورية:للدولةالرسميالاسم

كم.193الساحلخططول2أكم862،:المساحة

الأطرا!.احماليهمحرموأرلعملاليتوسطهاحصراءأرصيةتعطية:الدولةعلم

الإملي!حرراعحوموتمل،الحيصالإصلامىالديرإلىوالهلالالأحصريرمر

.م7891عامالحلماخارتم.الأردع

الفرلفل،)الكسافا(،الميهوتالموز،:زراعية:الرئيسيةالمنتجات

،الحلوةالبطاطاالأرر،،العطريةالزيوت،الذرةالهند،جوز

الفانيلا.

.95388يساويالأمريكيالدولار.القمريالفرنك:العملة

.ام799عامفرنك

والسكانالمساحة

المساحةصمةلعاالجزر/االمحافظات

092فومبوني(موهيلى)ليموا

424ومودموتسا(ننجواأ)نىنزوا

ا؟841ونىمور(لكبرىالقمرا)زنجانجا

\؟268لمجموعا

السكان

002.28

0037122

0017286

006535

نىلسكاالإحصاءا

سممة..000562ام()699:السكانعدد

2./كمنسمة8103.أم(90)69:السكانيةالكثافة

2.96%،الريف03%،8.الحضرأم(:)599:السكانيالتوزيع

05%.51.اللإنات%،.9494الدكورأم(:)199:الجنس

سمة؟0،0.064م(02،)0:السكانعددتوقعات

نسمة..000883م(0102)

سنة.02:السكانيةالمضاعفةفترة

)حليطقمريودتقريماالسكانجميعأم()599:العرقيالتركيب

.والملايويين(.والمالاعاسيينوالعربالبانتومن

%ا،1مسلمود،%.989ام()499:الدينيالانتساب

كاثوليك.نصارى

نمممة؟000.03مورونىام(199):الرئيسيةا!لدن

000.8:(0991)دوموني،لسمة000،02موتسامودو

سممة.006.5ام(:099)!ومبوني،نسمة

مهمةإحصائيات

)المعدلام(:2.46)599شحصا.."لكلاللواليدمعدل

25(.العالمحط

601.ام(:)599شخص0001لكلالوفياتمعدل

3.9(.العالمي)المعدل

6.35ام(:)599شخص0001لكلالطبيعيةالزيادةمعدل

1(.7.5العالمي)المعدل

8.6.ام(599المنجبةللمرأةالإنجا!)متوسطالإنجابمعدل

متوفر.غيرالزواجمعدل

متوفر.غيرالطلاقمعدل

سنة.6.06الإناث؟!سة65الدكورم(:991)5الأعمارقوسط

ولكن،متوفرةغيرشخص000.001لكلالرئيشةالوفاةأسباب

%9.و%08بينما)تصيبالملاريانتضم!الرئيسيةالأمراض

(.التغذية)سووالكواشيوركرالحدام(،)السلالدرلىالكبار(،من

الوفى.الاك!صاد

فرلك000،000.835،52:اتلإيرادا(م5991)الجزانية

قروض.93%،1ضرلميةإيرادات2.93%،)منحقمري

المصروفات%(.6ضريبيةعيرإيرادات%،751.

جارية)مصروفاتقمريفرنك000.000.475731

%(.4.92تنميةمصرو!ات،6.07%

وصيدالزراعةذلك(خلافيذكرلمماالمتري)بالطن:الإتاج

،000125الهندجوز،000.65المور(:5991)الاسساك

ةالذر،8ر004البقول،94لأ...)الكاسافا(المنيهوت

الفانيلا005،1القرنفل000.3،الأرر،0،7.3ال!تامية

المحاصيلبعضوتزرع5،،يلانج-يلانجعطر،051

الرومي.والمسكوالقرفةالبنمثللتصديرهاقليلةبكميات

الأبقار،0،028.1الماعز(:الحيةالحيوانات)عددالمواشى

سها7،3.9الأسماكصيد.005،41الأعنام،05،،00

المحاجروأعمالالتعدين.%06التونةام(:9)39

المحلية.للإنشاءاتوحجارةوحصىرملأم(:99)4

يلانج-وعطرالفانيلامنقليلةدكمياتمننجات:التصنيع

والممثروباتوالصابوناليدويةوالمصنوعاتوالإسمنتيلانج

الطاقةإنتاج.والملابسالحشبيةالأعمالومعتجات

ام(:599ساعةواطا)كيلوالكهرباء)الاستهلاك(

منتجات742)17(،.000أمأ)0020324199؟...

2(.1،"".)صيءلاام(399متري)طننفطية

051.126المجموعأم(:)199للسكانالاكصاديالنشاط

معدلات3.28%،:السكانىالنشاطمحدل،نسمات

(م0891-91)59العاملةوالقوىالإجماليالوفىافابخبية

القوىالقيةس%،لميورالقيمة

العاملةالإحماليةقمرى!ردك

الأسماكوصيدالرراعة

الئعدير

التصميع

الإلاءات

احاتاالمرالىت

والاتصالاتالقل

دمادق،مطاعم،تحارة

وايأصرالماية

والدثاعالعاسةالإدارة

تالحدط

أحركا

الإحمالى

83

15

31

أد

15

86

38

12

32

لأ3

ه

3

22

برس

لطحمال!ا

53

4

3

2

2

4

27



.53%،1ام،8519صنة64إلى15سنمن:الإسهام

%(.02البطالة%،2.62ام،8519الذكور

دولأر001،009.02الزوارمنتحققماام(9)59السياحة

دولارء000.0066بالخارجالمواطنيننفقات،أمريكي

أمريكي.

دولار0050751ء...ام(:99)4قائم)خارجيالعامالدصفى

أمريكى.

6.5؟ام()859الأسرةحجممتوسطومصروفاتها:الأسرةدخل

المامام(:)869الأسرةمصروفاتمتوافر،غير:الأسرةدخل

،%1.4والسجائرالتبغ%،ا6.1الملاب!%،3.67والشراب

.%7أخرى،3%الأثاث.3%،2الصحيةالرعاية،%8.3الطاقة

دولار000.942ء...ام(:)499الإجماليالوطنيالنابخ

015الإجماليالوطنيالنابخمنالفردنصيب،أمريكى

أمريكية.دولارات

المروج%،ا9.7الغاباتام(:99)4الأراضياشغلال

الاستثماردائمةوالأراضىالزراعيةالاراضي%،76.والمراعي

03%.5.أخرى%،9.44

الخارجيةالتجارة

الجارية()بالأسعارالتجاريالميزان

ا!591ام114ا!112ام129ا!119ام019

-2.11-011712-لأ،-س!،9.11-1.4-2فربممالرنكمليار

%4.96%9146%1،64%4،05%04%4194الإحماليم!%

قمريفرلك.0003000.00423ام(:)599الورادات

الإسمنت%،ا.42النفطيةالمنتجات2%،4.2)الأرز

الحديد7%،النقلوسائلى.7%،1والأسماكاللحوم.%7،1

الرئيسية:الاستيرادمصادر%(2،03أخرى،%8.3والفولاذ

السعوديةالعربيةالمملكة%،3.71الهند،32%فرنسا

.%7.6إفريقياجنوب،4.9%

قمريفرنك000.000300204ام(:)599الصادرات

،%2.3القرنفل!%2،02يلانج-اليلانج،%8.45)الفانيلا

فرنسا:الرئيسيةالتصديرجهات%(812.أخرىسلع

8%.ألمانيا%،.428المتحدةالولايات36%،،ء

:والاتصالاتالنقل

منها)المعبدكم851الأطوالإجماليام()499الطرق:النقل

،2و...الركابسياراتام(:199)النقلوسائل%75(،

1(:)291التجاريةالملاحة5!.000والحافلاتالثاحنات

957.3الثابتالوزنإجمالى6،فاكثر(طن001)السفن

00003ء...الركابعددام(:9)39الجويالنقلطنا،

.4مجدولةبرحلاتام(:9)69المطاراتعدد،/كمراكب

الأسبوعيةالصحفلاتوجد،:اليوميةالصحف،الاتصالات

الاستقبالأجهزةعددام(:9)59الراديو،2ام(:99)2

البثعنتوقفالتلفازشخص(9.8لكل)جهاز000061

جهاز002آنذاكالاستقبالأجهزةعددكانام499عام

الرثيسية)الخطوطالهاتفشخص(!412،2لكل)جهاز

شخصا(.421لكل)خط377.4ام(:599

والصحةالحليم

الذينالسكانمنالمئويةالنسبةام(089)التعليميالمستوى

7.56%،نظامياتعليمايتلقواولمعاما25عنأعمارهمتزيد

القمرلجزيرةالغرلىالساحلعلىتقعالقمرجزرعاصمةموروني

.المدنوكبرىأهموهى،الكبرى

،%2ثانوي.3%،6ابتدائي3.8%،القرآنيةالمدارستعليم

م(:5991)المتعلمون،%2.92محددغير،%.،2عالي

0000291فاكثر:سنة51منمنالمتعلمينعددإجمالي

المتعلمات%(،6)0008.014الذكورالمتعلمون%()57

%(.05)000،48الإناث

شخص(،.0066لكل)طبيص77م(1)399أطباء:الصحة

517لكل)سر-س964ام؟:99)0المستشفياتأسرة

مولود0001لكلالاطفالوفياتمعدلشخصا(،

السعراتعددام(:99)2الطعام.3770م(:991)5

7981.اليومفيالواحدالشخصيتناولهاالتيالحرارية

الحدمن81%5%(حيوانيةمنتجات59%،نباتية)منتجات

للأمالتابعةوالزراعةالأغذيةمنظمةبهأوصتالذيالأدنى

.المتحدة

ام(:)599المسلحةالقواتأفرادعدد:المسلحةالقوات

(اما-499)399الحيم

المدارس

71275-2عرالابتدائي

1391عرالثانوي

المحلمينتدريب

العالي

الطلابسةالطلابالمعلمون
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القمرجزر

مستوطنة.

البحرسطحمس!وىفوقالارتفاع8

!ق

اللوليةالحدودفيمرجغاليستالحريطةهذه

السياسىالحزب،للتقدمالقمريالاتحادحزبويعد

مجموعاتآخرجانبمنويقابلهالجزر،لمجموعةالوحيد

لها.مركزافرنسامنتتخذمعارضة

السكان

فهمالختلطة،الأجنبيةبأصولهمالقمرجزرسكانيتميز

سكانمنالعربأنيعتقدإذ،عربيأصلمنينحدرون

العاشرالقرنفيالقمرجزرإلىوفدوامنأولهممسقط

زنجيةأصولإلىلتمتدأصولهمتتنوعكذلك.الميلادي

،السكانمنأخرىمجموعاتإلىإضافة،الأصلإفريقية

آسياجنوبمنالاسيويةالعناصرمنخليطايشكلون

الذيالقمر،جزرموقعبحكموذلكالإيرانيينثمكالهنود
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.المعروضالسمكأصنافمنماريدعلىيحصلالكلالسمكسوقفي

فيالقمرجزركانتلهذاآسيا.كرديوجنوبالعربجزيرة

الإسلامي.الديندخلهاالتي،المداريةإفريقياجهاتمقدمة

اللغةأهلهايتحدث.المسلمينمنالقمرجزرسكانمعظم

البلادلغةهيالفرنسيةاللغةأنرغم،السواحيليةأوالعريية

يعملونمننسبةتببئ.العربيةجانبإلىأيضا،الرسمية

إجماليمن%3.53نحوالقمرجزرسكانمنبالزراعة

مهماقتصاديبدورالزراعةوتقوم،العاملةالقوىمجموع

من35%نحوتغطيالتيالعلميةالمزارعانتشارفيهساهم

العاملةالأيديلهجرةنظرا.الزراعيةالأراضيإجمالى

الجيدةالفلاحةأنورغممدغشقر،فيالعملبهدفالوطنية

استيرادالسكانعلىفإن،الإقليمفيالعهدحديثةتزالما

)الكسافا(المنيهوتويعد.الغذائيةاحتياجاتهممنالكثير

ذاتها،الأهميةللأرزفإنكذلك،للسكانالرئيسيالغذاء

عربية.ملامحهماالقمر،جزرمنطفلان

335القمرجزر

*-صعش3"!؟**-!!حمرب

بحتاجه.ماكلالمشترييجدالمركزيالسوقفي

يتغذىكمامنه،كبيرةكمياتالدولةتستوردبحيث

ورزرع.الحلوةوالبطاطاالهند،وجوزبالموز،أيضاالسكان

الأسواقإلىالتصديربهدفنقديةمحاصيلعدةالسكان

والقرفة،والقرنفلوالكاكاوالفانيلياوخاصة،الخارجية

منها.القمرجزرتنتجهماضآلةرغم،والسيزال

الجزر،سكانيواجههاالتيالمشاكلأبرزمنولعل

السكانبينتتفشىمافغالبا.والجوعالمرضمشكلتى

فينقصمنالدولةتعانيكما،التغذيةسوءأمراض

.والمستشفياتالأطباء

والمناخالسطح

قمةوماتزال،البركانيالنشاطبفعلالجزرمعظمتكونت

أكبرفوقم3612.ارتفاعهببلغالذيالنشطكارتالابركان

أسفلتوجد.كماالكبرىالقمرجزيرةوهيالقمر،جزر

كونتهاالتيوالأوديةالهضابمنالعديدالبركانيةالقمم

معظمفيالبازلتتكويناتمعهاوتنتشر،البركانيةالحمم

بحيثالبحر،سطحمنسوبفوقبارزةالقمرجزرأنحاء

ويصل،الهنديالمحيطفيبعيدةمسافاتمنللقادمتبدو

سطحفوقم00002منأكثرإلىأحياناارتفاعها

نطاقاالساحلخطوبينبينهاالكتلتلكالبحر.وتحصر

خطوطمعظمعلىتمتدالتىالمستنقعاتتشغلهضيقا،ساحليا

المرجانيةالحواجزبانتشارالجزرتتميزكماالقمر.جزرسواحل

مايوتبجزيرةتحيطوأكثرهاوالحاجزي،الهامشيالنوعمن

مدغشقر.إلىالقمرجزرمنجز-سةأقربتعدالتي

بينفيمامعا،والجفافبالدفءالقمرجزرمناغيتميز

إلىنوفمبرمنالمطرفصليمتدكذلكواكتوبرمايوشهري

سكان،الفترةتلكتسودالتيالغز-رةالأمطاروتمد،أبريل

الطيعي،المصدرذاتالشربمياهمنبحاجاتهمالجزر

منهااحتياجاتهملتوفيرالمياهباختزانالسكانيقومكما

السنة.مدارعلى
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منها.حاحتهمعلىالسكانيحصلحيث،الخفراواتسوق

الختزنة،للمياهآخرمصدراالجيولوجيةالطبقاتوتعد

بارتفاعيتميزبه،بأسلاالماءمنقدرعلىتحتويفهي

نتيجةوذلك.الأرضسطحمناقترابهلدرجةمنسوبه

!او!اهالجوورةا!اهطبقة!نمماالهيدروليكىالضغط

القمر.جزرفيهتقعالذي

قصادلاا

العالم؟شعوبأفقرمنواحداالقمرجزرشعبيعد

حتىالحظيحالفهلمكما،رئيسيةصناعةلديهفليست

ويعتمد.بلدهفيمهممعدنىموردأياكتشاففىالان

يقومكما،الزراعةعلىرئيسيةبصفةالقمرجزراقتصاد

والمنيهوتوالموز،كالأرز،متنوعةمحاصيلبزراعةسكانه

القرنفل،يصدرونكماالهند،جوزإلىإضافة)الكاسافا(،

والزيوتوالفانيلاالهند،وجوز،الجافالهندجوزولب

ينفق.يلابخ-اليلابخأشجارنباتاتمنالمستخرجةالعطرية

التصديرعائداتمنيكسبونهماضعفالقمرجزرأهل

التبادلعملياتوتتم.السلعىالاستيرادعملياتفى

ومدغشقرفرنسا،مثلمعينةبلدانمعلهمالتجاري

المتحدةالولاياتإلىإضافة،وباكستان)مالاغاسي(،

المعوناتمنكبيرةكمياتالقمرجزروتتلقى.الأمريكية

علىدولىمطاربوجودالجزرتتميزكمافرنسا.منالمالية

إلىإضافة،الكبرىالقمرجزيرةوهيجزرهاأ!رأرض

الإذاعي.الإرسالمحطاتمنالعديد

تاريخيةنبذة

أساساالقمرجزرإلىالأولىالسكانيةالدفعاتوفدت

ماليزيا.منوكذلكمدغشقر،جزيرةومنإفريقيا،قارةمن

وعن،عنهمالقليلإلايعلمونلاالمؤرخينفإنذلكورغم

جزرالعربالسلاطينحكمالجزر.تلكإلىقدومهمتاريخ

نحوكذلكالحالوظل.مستقلةممالكمنهاوكونواالقمر،

بقيةحكممنفرنساتمكنتام843عاموفىسنة.004

ذاتياحكماالقمرجزرسكانالفرنسيونمنحكماالجزر،

.ام619عامفى

،الكبرىالقمروجزر،أنجوانأهلصؤتام759عامفى

لكن.التامالاستقلالعلى،موهيلىجزيرةسكانإلىإضافة

واعترفت،الفرنسيةالحمايةتحتبقائهاعلىصوتتمايوت

حكمفياستمرتلكنها،الثلاثالقمرجزرباستقلالفرنسا

أهلجددام769عاموفي.الخاصةتوابعهاكأحدمايوت

الفرنسي.الحكمعلىللإبقاءأخرىمرةتصويتهممايوت

امتلاكمنالقمربجزرالحكوماتمنعديدتمكن

إعلانهابعدخاصة،قصيرةزمنيةلفتراتالقواتبعض

القمرجزرأهلكونام789عاموفى.الاستقلال

عبداللهأحمدهورئي!ي!منمكوناجديداحكومياتشكيلا

،ام849عامفيلهارئيساانتخبالذي،الرحمنعبد

عاممننوفمبرفياغتيلإذسنواتخمسغيريحكمولم

انتخابتمام099عاممنمارسشهروبحلولام،989

جوهر.محمدسعيدهوالقمرلجزرآخررئيس

ياخورتوكابيالوزراءرئيسعينام،599نهايةوفى

رحلةفيجوهرالرئيسكانعندماللبلادرئيسانفسهمحمد

إلىكالىدعاام،699عاموفى.ريونيونبجزيرةعلاجية

بعدجوهرالرئيسبعودةسمحثم،رئام!يةانتخابات

إلا،الإفريقيةالوحدةمنظمةرعتهايوميناستغرقتمباحثات

كاليعدلشرفيا.جوهرالرئيمي!دوريكونأناشترطأنه

للرئاسةالمرشحعمريكونأنيجببحيثالانتخاباتقانون

(.انذاكعاماثمانينجوهرعمر)كانعاما7و.04بين

الوطنيالاتحادوحزبهعبدالكريمتاجىمحمدفاز

والنيابيةالرئاسيةالانتخاباتفىالقمرجزرفيللديمقراطية

فيأملهعنتاجيأعلن.ام699مارلرفيأجريتالتي

أبريلفيالبرلمانتاجيحل.بلادهفيالفرنسيةالقواتبقاء

قاطعتهاأكتوبرفينيابيةانتخاباتوأقيمتام،699

63بمجموعالوطنيالاتحادحزبفيهاوفازالمعارضة

.البرلمانمقاعدتمثلمقعدا43منمقعدا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإفربفيةالوحدةمنظمةالعربالإسلام

مورونيفرنساإفريقيا

فىالبريالنباتالهنديالمحيطالعربيةالدولجامعة

العرليةالبلادالإسلاميةالمنظماتالبلادفيالبريالحيوان

العربيةالمنظماتالرببة

الموضوعمرعنا

الحكمنظام-1

السكان-2

والمناخالسطح-3

الاكصاد-4

تاريخيةنبذة-5
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تقععربيةدولةالقمرجزر.تاريحالقمر،!جرر

القمرجزيرة:هيجزرأربعمنوتتكونإفريقيا،شرقي

وتبلغ.ومايوت،وموهيلى،أنجوانوجزيرة،الكبرى

رغممسلمونوسكانها2،كم0217جميعهامساحتها

النصرانيةالإرسالياترجالمنمؤلفةنصرانيةقلةوجود

وعملتها،مورونيوعاصمتهامدغشقر.منوجماعة

الأعمإلىانضمتوقد.الإفريقيةالمجموعةفرنكالرسمية

العربية.اللغةالرسميةولغتها.ام759عامالمتحدة

القديمالداريخ

وصلثم،الماليزيالعنصرالقمرجزرسكنمنأول

سيدناأياموذلك،الساميينمنوهمالأدوميونإليها

زنوجعليهاتوافدثم،السلامعليهماداوودبنسليمان

وتوالت،الميلاديالخامسالقرنفيزنجبارمنقدموا

والجزيرةومدغشقر،إفريقيا،منإليهاوفدتجماعات

العربية.

العرببينتجاريةصلاتقامتالقمر.وجزرالعرب

بلادفيالإسلامانتشرفلما،الزمانقديممنإفريقياوشرقى

والدعاةالتجارطريقعنإفريقياشرقىإلىانتقل،العرب

نتيجةإفريقياشرقيإلىالمسلمينانتقالوتزايد،والهجرات

الصلاتإليهاواجتذبتهم،السياسيةوالظروفالأحداث

أعدادقدمتكماسواحلها،إلىالمواصلاتويسر،القديمة

والأحساءعمانمنومجموعة،فارسبلادمنشيرازمن

إفريقيا.شرقيفيواستقرتواليمن

الساحلطولعلىجميعاالمسلمونهؤلاءاستقر

مهنتهموكانت،الداخلإلىيتوغلواولملإفريقياالشرقي

سهلتقدالتجارةكانتوإن،الاحوالمعظمفىالتجارة

.للإسلامودعوتهمبالسكانالاتصالسبل

تجاريةمراكزيؤسسواأنالمسلمونهؤلاءاستطاع

ومالنديوبفالةالسلامودار،كلوهاشهرهامنكبيرة

بطوطةابنذكركمارفيعةحضارةذاتوكانتوغيرها،

.البرتغاليونوكذلك

جزرالبرتغاليوناحتلالقمر.لجزرالبرتغاليالاحتلال

الالتفافمنتمكنواأنبعدام،205هـ،809عامالقمر

المورواسمالمسلمينسكانهاعلىوأطلقواإفريقيا،حول

يجدولم،مسلمينفيهاوجدواالتيالمناطقبقيةمثل

السكانلضعفالقمرجزردخولفيصعوبةالبرتغاليون

يلبثوالمالسكانأنغير.صفوفهمتوحدوعدموتفرقهم

أبدوهاالتىالقسوةبسببالبرتغاليينعلىثارواأن

الثوراتهذهوانتهت.الأهالىبهاعاملواالتىوالوحشية

البلاد.منالبرتغاليينبطرد

القمرجزرفىالوطنيالحكم

تيرازمنجماعةاحتلتام،605هـ،219عامفي

محمدوأرسلالكبرىالقمرجزيرةعيسىبنمحمدبقيادة

لمثمفيها،واستقرأنجوانجزيرةفىفنزلحسناابنههذا

موتسامودوزعيمبابنةتزوجإذ،سلطةألمس!أنيلبث

توفيولماحسن،السلطانباسموتلقب،الجزيرةعاصمة

ثم،مايوتجزيرةزعيمبابنةتزوجالذيمحمدابنهخلفه

أيضا،موهيلىجزيرةإليهأضافثم،بسلطتهألحقها

.الكبرىالقمرجزيرةسلاطينوأطاعه

ابنهمحمدخلفالأشقاء.بينوالحربالفتنة

نفوذهأصبححيثضعفأنيلبثلمأنهغير،عيسى

عيسىتوفيوعندما،الكبرىالقمرجزيرةعلىاسميا

الزعماء،أغضبمما،السلطةعلىمولايةزوجتهخلفته

أنجوانبأمراءواستأثرعليها،مايوتجزيرةفانتفضت

دوموني،مدينةإلىالملكةففرتموتسامودو،زعيم

فيوالثانية،فاتنةزوجتهفخلفتهموتسامودوزعيمومات

المدينتينبينقائماالخلافوبقيمونلانة،وهيأنجوان

فيالكبيرالجامعبنتالتيعالمةالملكةأيامحتى

.ام067عامموتسامودو

الصراعوخلالالقمر.وجزرمدغشقربينالحرب

مدغشقرجزيرةمنجيوشاكتسحتالجزر،بينالمحتدم

قامحتىالحكمذلكواستمربأهلها،وفتكتأنجوانجزيرة

فيوحكمالبلاد،وجمععالمةالملكةحفيدأحمدالأمير

قبائلأغارتأيامهوفيام،78-4ا077الفترة

الأمن،حبلفاضطربالبلاد،علىالمدغشقريةالساكافالا

الأميرموتوبعد.أنجوانعنمايوتجزيرةواستقلت

عامحتىحكمهاستمرالذيسالمالشيخخلفهأحمد

السن،صغيروكانأحمد،ابنهبعدهجاءثمام،697

أعادثمزنجبار،إلىوفرفشلأنهإلاعلويعمهفنازعه

وتولىأحمد،اخيهابنخلعمنوتمكن،عامينبعدالكرة

قاتلالذيعبداللهابنهوخلفهأم،082عامحتىمكانه

فيالحكمعلىالمتنازعينأحدوجاءهمدغشقر،أهل

جزيرةاحتلالمنعبداللهوتمكن،فأكرمهمدغشقر

.مايوت



لارلخالممر،جزر338

الحكمإلىجاءالقمر.جزرإلىالوطنيالحكمعودة

الحكم،علىنازعهسالماعمهولكن،علويابنهعبداللهبعد

إلىونفوهالإنجليزاسرهحيثموزمبيقإلىعلويوهرب

عامماتحتىفيهاوبقى،موريشيوسإلىثمكلكتا،

فقدمايوتجزرأما.بالحكمسالمعمهوانفرد،ام184

بنمحمدبنصالحيدعلىأنجوانعناسمياانفصلت

فلما،الجزيرةسلطانبابنةتزوجإذ،عمانأهلمنبشير

تتبعوبقيتمحمد،بنصالحصهرهخلفهالسلطانمات

وهكذا.ام841عامفرنسااحتلتهاحتىاسمياأنجوان

سالم،يحكمهاكانالتىالجزربقيةعنمايوتعزلت

صديقاوكانبالكبير،الملقبعبداللهابنهخلفهموتهوعند

الدوليالتنافسكانالاضطراباتهذهوخلالللإنجليز.

.أشدهعلىالإفريقيةالقارةعلى

الفرنسىوالاسدممارالدوليالئتافس

الدولام986عامبمصرالسويسقناةافتتاحجعل

فرنساوكانتإفريقيا.شرقىعلىللسيطرةتتطلعالأوروبية

خليجعلىالمطلالإفريقيبالساحلكبيرااهتماماتبدي

،ام983سنةلعدنبريطانيااحتلالبعدوذلكعدن،

وغيرهاالدناقلفىالقبائلبشيوخمعاهداتوعقدت

الفرنسى.وبالصومالحاليابجيبوتيتسمىماوهي

استولتثمالفرنسيالصومالمنطقةعلىفرنساوسيطرت

القمر.وجزرمدغشقرعلى

فيالأخوةبينالقمرجزرفىالقائمالخلافساعد

ثارفقدعليها،تسيطرلكيلفرنساالفرصةإتاحةعلىالجزر

ولكن،عليهانتصرأنهإلامحمد،أخوهالكبيرعبداللهعلى

.ام887عامفرنسامنالحمايةفطلبقواههدتالحروب

عبداللهوماتالفرنسيينضدبثوراتقامواالسكانأنغير

سالم،بنعثمانأخوهمكانهوتولىمخنوقا،أومسموما

بنسالمأخيهابنبايعواموتسامودومدينةأهاليولكن

فانتصر،الطرفينبينالقتالوجرى،سالمبناللهعبد

منهم،المساعدةوطلبالفرنسيينإلىسالموالتجأ،عثمان

اضطرأخيرا.يقاومهمعثمانوبقي،بحمايتهمواعترف

.الخارجإلىفنفىللاستسلام

جزرخضعت.الفرنسيةوالسياسةالفرنسيةالحماية

أنجوانسليمانعمرالسيدوقععندماالفرنسيةللحمايةالقمر

ولم،ام298عامبحمايتهمواعترفبالفرنسيينمعاهدة

نفسها،السنةفيماتإذطويلابعدهاعمرالسيديع!ق

وملحقاتها،أنجوانجزيرةعلىعمربنمحمدابنهوخلفه

.الكبرىالقمرجزيرةعلىعليوهوالاخرابنهوخلفه

عملتإذ،استغلاليةاستعماريةسياسةفرنسااتبعت

وعملتيدها.فىوالثقافيةالاقتصاديةالسياسةجعلعلى

كما،والمرضوالفقرالجهلمنحالةفىالمسلمينإبقاءعلى

الوطميينالطلابوحرمت،والإرهابالقمعسياسةاتبعت

يشرفالتيالمستشفياتأوالحكوميةالمدارسدخولمن

سياسةفكانت.النصرانيةاعتنقواالذينإلاالمنصرونعليها

إلىوتوجيههموتغرييهمالمثقفينباستيعابتقضىفرنسا

بينالتمييزسياسةكذلكواتبعت.الفرنسيةالثقافةفلك

والتعاليالعونعلىيعتمدتمييزاوالوطنيينالفرنسيين

.الحياةجوانبوكلالعسكريةوالرتب

مقاطعة،عشرةاثنتيإلىمقسمةالقمرجزيرةوكانت

تيبهسلطانباسميعرفوأكبرهم،سلطانمنهالكل

السلطانالمنصبهذاصاحبوكانله،جميعهمويخضع

.أنجوانجزيرةوجهاءأحدعمرالسيدأخووهوأحمد،

عمربنعلىأخيهابنخلفهأحمدالسلطانماتفلما

رفضواالاخرينالسلاطينولكنأحمد،عمهوصيةحسب

السلطانمنبتحريلثضدهوثاروا،لهوالخضوعتعيينه

بينالحربووقعت،محلهيحلأنأرادالذيفوموموسى

جزيرةبمساعدةالحربفيمنتصراعلىوخرج،الطرفين

المقاطعاتوبعضأنجوانجزيرةوكذلك،لهموهيلى

قدإنجلتراأنكمانفسها،الكبرىالقمرجزيرةفىالأخرى

جزيرةقواتقائدمنوطلبرفض،ولكنهحمايتهعرضت

إنجلتراعرضتوعندما،والحمايةالمساعدةمايوت

وأصبح.وافقفوموموسىالسلطانلخصمهمساعدتها

الدولتينحمايةفىالجزيرةفىالمتنازعانالخصمان

وفرنسا.إنجلتراالمتنافستينالالعشعماريتين

معهوعقدت،عليالسلطانمساعدةفرنسااقترحت

فيثارقدالشعبأنغيرام،886عامحمايةمعاهدة

لفرنسا،لخضوعهخائناعلئاالسلطانوعدواالقمر،جزر

عامالفرنسيةالسلطاتقبلمنبشدةقمعتالثورةولكن

القمرجزيرةعلىسلطاناعلىالسلطانوأقرام،988

حمايةمعاهدةوقعقدأبوهكانالذيالوقتفيالكبرى

جزيرةعلىخلفهالذيمحمدابنهوأقرهاايضا،فرنسامع

قتلبمحاولةعلئاالسلطاناتهمتفرنساولكن.أنجوان

خارجإلىونفتهعليهفقبضت،هامبلوتالفرنسيالمقيم

البلاد.فيالفعلىالحاكمهوالفرنسىوأصئالمقيمالبلاد،

تحتالقمرجزربوضعقرارصدر،ام139عاموفى

مستعمرةالجزرتلكوأصبحت،التامةالفرنسيةالسيطرة

جزيرةسوىمستعمرةتكنلمالوقتذلكوحتى،فرنسية

عاممدغشقربجزيرةالجزرهذهألحقتثممايوت

مستعمرةعادتثم،عامينمدةتتبعهاوبقيتام،159

ذإ،الثانيةالعالميةالحرببعدحتىذلكواستمر،منفصلة

ثلابنمنمؤلفةمنتخبةجمعيةالجزرتحكمأصبحت

عضوا.



933الكناريجزر

القمرجزراستقلال

وزراء،6منحكوميمجلستكون،ام579عامفي

الشيخ،محمدالسيدوهوأحدهمالمجلسهذاويرأس

المجلسوكان،باريسفىالوطنيةالجمعيةفيالمجل!رويتمثل

الحكومةويترأسعضوا،38منيتألفالقمريالنيابي

ووحدةالاستقلالحزبرئيسوهو،عبداللهأحمدالسيد

لفرنساوأصبحام،619انتخاباتبعدوذلكالقمر،جزر

ما729عاممنذبالاستقلالالمطالبةوبدأتسام،مندوب

المعارضةقبلمنأوالحكومةقبلمنسواء،واسعبشكل

لتحريرالقوميةالحركةوحزبالاشتراكيالحزبيمثلهاالتي

القمر.جزر

،الاستقلالعلىالاستفتاءجرى،ام749عاموفي

عنالتامالاستقلالأيدواقد%59أنعلىالنتائجودلت

ذإمختلفةفيهاالنتيجةكانتمايوتجزيرةأنغيرفرنسا،

فيها.الأجانبوجودنتيجةفرنسامعالبقاءأيدوا%46أن

القمريالنياليالمجل!ي!أعلنام،759عاموفي

مايوتجزيرةممثليأنغيرفرنسا،عنالقمرجزراستقلال

.الطوارئحالةالفرنسيالمندوبوأعلنيحضروا،لم

عينتوقد.الجديدةللدولةرئيساعبداللهأحمدواختير

بهذاواعترفتالبلاد،فىلهاسفيراالساميمندوبهافرنسا

باستثناءالاستقلالفرنساقبلتكما،دولعدةالاستقلال

.مايوتجزيرة

الإسلاميةالقمرجزرجمهوريةوقيامالوطنىالحكم

دولةالوجودحيزإلىظهرتالجزرباستقلال.الاتحادية

أحمدبرئاسةالاتحاديةالإسلاميةالقمرجزرجمهوريةباسم

المتحدةالأمإلىانضمتوقد،مورونىوعاصمتهاعبدالله

.أم759عاماستقلالهافور

تعرضتقدالبلادفيالسياسيةالأوضاعأنغير

)الجبهةالمعارضةحزبمنانقلابفحدث،لاضطرابات

سيدواختير،صويلحعلىيتزعمهالذي(المتحدةالوطنية

رئاسةفتولىلهمعارضةوجرت،للدولةرئيساغفارمحمد

.ام769عامالمعارضةحزبزعيمصويلحعليالدولة

بحكومةأطاحام789عامآخرانقلابوحدث

ثم،أتومانيسعيدالأمرزماموتولى،صويلحعليالرئيس

عبدالرحمن،عبداللهأحمدالقمرجزردولةرئاسةتولى

نوفمبرفيواغتيل،ام849عامللبلادرئيساانتخبالذي

رئيسانتخابتمام099مارسشهروبحلول.ام989

جوهر.محمدسعيدوهوالقمرلجزرآخر

لقدالجزر.فيالاستعمارخلفهاالتيالمشكلات

للمواطنينالمستعمرإهمالمنالاستعمارإبانالشعبعانى

وأدىوالصحةالتعليممنفحرمهم،المجالاتشتىفى

والصحي،والثقافيالتعليميالمستوىانخفاضإلىذلك

القبائلبينالقبليةالنزعاتإثارةعلىالمستعمرعملكما

البلادخيراتونهبالبلاد،هذهتفكيكعلىللإبقاء

بهوانتهى،جزيرةكلحدودوتعيينتقسيمها،علىوعمل

الجزرهذهوتعاني.مايوتجزيرةعلىمميطرأنإلىالأمر

العقباتهذهتخطيمحاولوهيتخلفها،إلىأدىفقرمن

الشقيقة،الإسلاميةالدوللهاتقدمهاالتيالمعوناتبفضل

منجوهرعزل.السعوديةالعربيةالمملكةرأسهاوعلى

نهايةفيالبلادخارجعلاجيةرحلةفيكانعندمامنصبه

اكتوبرفيونيابيةرئاسيةانتخاباتأجريت.ام599عام

الاتحادوحزبهعبدالكريمتاجيمحمدفيهافاز،ام699

أحزابوكانتالقمر.جزرفيللديمقراطيةالوطنى

.الانتخاباتتلكقاطعتقدالمعارضة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإسلاميةالمنظماتالعربالاستعمار

العرد!ةالمنظماتالعلمالإسلام

الإفريقيةالوحدةمنظمةفرنساإفريقيا

مورونىالهنديالمحيطالبرتغال

العرلمةالدولجامعة

الموضوععناصر

القديمالتاريخ-ا

القمروجزرالرب-أ

القمرلجزرالبرتغاليالاحتلالب-

القمرجزرفيالوطنيالحكم-2

الأشقاءبينوالحربالفتنة-أ

القمروجزرمدغشقربينالحربب-

القمرجزرإلىالوطنىالحكمعودة-ج

الفرنسيوالاستعمارالدوليالتتافس-3

الفرنسيةوالسياسةالفرنسيةالحماية-أ

القمرجزراستقلال-4

الإسلاميةالقمرجزرجمهوريةوقيامالوطنىالحكم-أ

يةالاتحاد

الجزرفيالاستعمارخلفهاالتيالمشكلاتب-

أسئلة

موقعها؟أهميةوماالقمر؟جزرتقعأين-ا

القمر.وجزرالعرببينالتجاريةالعلاقاتعنيايجازتحدث-2

القمر؟جزرعلىالسيطرةفيالبرتغاليينساعدتالتيالعواملما-3

القمر.جزرفيالأشقاءبينالصراععنتحدث-4

حولالاستعماريالتنافسإشعالفيالسويسقناةأسهمت-5

ذلك.اشرحإفريقيا.شرقط

تحدثالقمر.جزرفيعديدةمشكلاتوراءهالاستعمارترك-6

لمحايجاز.عنها

فيإقليمينتشكلجزرمجموعةالكئاري!جزر

فيجزيرة13منالجزرمنالمجموعةهذهوتتكونأسبانيا،



المحاقىالجزر034

الذينالسائحينيجذبالكناريحزرفىبا!مرلالرمميف

.المعتدلالمدينةبجويستمتعود

شممالساحلمنكم59بعدعلىتقع،الأطلسيالمحيط

طولوييلغ2،كم7و242الجزرمساحةإفريقيا.وتبلغغربى

وببلغمنها.سيعفىالناسويقطن.كما!..7سواحلها

التىالسفنوتستطيعنسمة000134451السكانعدد

للحصولفيهاالتومفالغرديإفريقياشاطئبمحاذاةتمخر

الوقود.منحاجتهاعلى

إقليمويشمل،ام279عامإقليمينإلىالجزرقسمت

وكوميراولابالماتنيريفجزر،تنيريفديكروزسانتا

تنيريف.ديسانتاكروزأيضاالعاصمةوتسمىوهيرو،

الكناريجزركناريا.جرانديبالمرلاسإقليمويشمل

بيكوفيهاجبلوأعلى.بركانىأصلهامنهاوكثير،جبال

م..7073قمتهوتبلغ،تنيريفجزيرةفيتايددي

وتشمل.وصحيمعتدلومناخخصبةتربةالجزربهذه

سكانهاوينحدروالزهور.والخضراواتالغلالمحاصيلها

يتميزونالذينالجوشبقبائلاختلط،أسبانيأصلمن

الجزرسكانوهم،الكستنائيوالشعرالقامةبطول

.الأصليون

ثمالجزر،هذهتمتلك،قشتالةملكة،كاثرينكانت

ثم.الملاحهنريالبرتغاليالأميرإلىملكيتهاانتقلت

.ام947عامأسبانياإلىأعيدت

والجزرالمدوالجزر(؟)المدالمحيطانظر:.المحاقيالجزر

)شكل(.

أوقيانوسيا،أيضاتسمىالهادئالمحيطجرر

المتناثرةالجزرمنآلافعدةعلىيطلقالذيالاسموهو

عددالدقةوجهعلىأحديعرفلا.الهادئالمحيطفي

نأالجغرافيونويقدر.الهادئالمحيطفيالموجودةالجزر

.جزيرة000.03إلى3.2...منيقربماهناك

بينما.المربعةالكيلومتراتمنآلافاالجزرهذهبعضويغطى

صغيرةأكواممجردكونهاعلىتزيدلا،أخرىجزرهناك

الماء.سطحفوقترتفعتكادلاالتيالرمالأوالصخور،من

ولكنها،الهادئالمحيطفىالموجودةالجزربعضهناك

منالقريبةالجزروتعدأوقيانوسيا.مجموعةإلىتنتمىلا

،واليابانإندونيسيا،جزرمثلامميالقارةالرئيسيةالأراضى

منالقريبةالجزرأنكماامميا.قارةمنجزءاوالفلبين

وجزرلوسيا،جزرمثل،الجنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكا

أسترالياوتعد.القارتينهاتينضمنتدخلجلاباجوس،

جزرمنكجزءتصنفقدولكنهاذاتها،حدفىقارة

حافةنسميهماتحتتدرجالمناطقوهذه،الهادئالمحيط

.الهادئالمحيط

كبيرالهادئالمحيطجزربعضأنمنوبالرغم

عنتقلجميعهاالجزرمساحةأنإلا،المساحة

فيجزيرةأكبرالجديدةغينياوتعد2.اكم00030015

بعدالعالمفىالجزركبرياتثانيةأنهاكما،المجموعةهذه

ثانيةهمانيوزيلندافىالرئيسيتانوالجزيرتانجرينلاند.

معيكونانوهما.الهادئالمحيطفىالجزركبرياتوثالثة

الكليةالمساحةأخماسأربعةعلىيزيدماالجديدةغينيا

.الهادئالمحيطجزرفىلليابسة

ثلاثإلىالهادئالمحيطجزرنقسمأنولمحامكاننا

ميكرونيزيا2-ميلانيزيا-ا:هيرئيسيةمناطق

الجغرافيةالطيعةعلىالتقسيمهذاويعتمدبولينيزيا.3-

التىللشعوبوالسلالية،الثقافيةالخلفيةوعلىالجزر،لهذه

جزرفيالرئيسيةالثلاثالمناطقخريطةراجعفيها.تعيم!

تكونالتىالجزرلمعرفة،المقالةهذهفيالهادئالمحيط

وبولينيزيا.وميكرونيزياميلانيزيا

مشتقالاسموهذاالسوداء.الجزروتعنيمللانيزيا.

،اللونبنيةأوسوداءصبغةتعنىالتىملانينكلمةمن

تضم.كبيرةبكمياتميلانيزياأهلجلودفيوتوجد

سليمانوجزر،الجديدةغينيامنكلاميلانيزيامنطقة

منجزءافيجيوتعدوفانواتو،،الجديدةوكاليدونيا

ثقافتها!انهذامنالرغموعلىموقعها،بسببميلانيزيا

ميلانيزيامنطقةجزروتقعبولينيزيا.منطقةثقافةكثيراتشبه

الاستواء.خطجنوب

الجزرهذهوتقع.الصغيرةالجزروتعنىميكرونيزيا.

الاستواء.خطشمالمعظمهاويقعميلانيزيا،شمالى

ومعظم،جزيرة2و...مناكثرمنميكرونيزياوتتكون

جزرميكرونيزياوتضم.منخفضةمرجانيةجزرالجزرهذه

،مارشالوجزر،الشماليةمارياناوجزر،وكارولين،غوام

01ناورووجزيرة،جيلبرتوجزر
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فىالموحودةالترأممركبةتنقل.السياحيجذبالهادئالمحيطلجزرمنظر

مساحةتشغلوهى.الكثيرةالجزروتعنىبولينيزيا.

طويلةمسافاتوتوجد،الهادئالمحيطجنوبيفىكبيرة

جزرمجموعةتمتدلها.المكونةالجزرمجموعاتبين

لمسافةنيوزيلنداشممالفيميدوايجزيرةمنبولينيزيا

الشرقأقصىفيايلاندإيستروتقعجنوبا.كم000.8

نيوزيلندا.شرقكم00462مسافةعلىبولينيزيافي

كبيرااختلافاالأرضوطبيعةالمناخمنكليختلف

كثيرةجزروتشتهر،الهادئالمحيطجزرمدىعلى

البيضاءبشواطئها-بولينيزيامجموعةفيوبخاصة-

النخيلوبأشجار،الرقيقةالمحيطوبنسمات،المتلألئة

مجموعةفيوبخاصة-الأخرىالجزربعضتتميز.المتمايلة

منوكثير.العاليةالجبالوقمم،الكثيفةبالأدغال-لج!يخزيا

عالية،حرارةدرجاتذاتالجزرهذهفىالمنخفضةالمناطق

السنة.طوالالعاليةالجبالقمالجليديغصبينما

مليون21منيقربماالهادئالمحيطجزرفىيعيش

الجزر،مجموعاتمنأوالجزرمنقليلعددوهناك.نسمة

تقطنهاونيوزيلندا،الجديدةوغينيا،وهاواي،فيجيمثل

يبلغقدالجزرمنكبيرعددوهناك.الناسمنكبيرةأعداد

بلشخص،مائةمنأقلمنهاالواحدةالجزيرةسكانعدد

سكانوفدوقد.إنسانأيفيهايعي!لاأخرىجزرهناك

ساموا.فيباجوباجوخليجعبرجميلةرحلةفيالزائرينالصورةمقدمة

الافمنذاسياشرقىجنوبمنالهادئالمحيطشرقيجزر

تموقدوميكرونيزياميلانيزيامنكلاواستوطنوا.السنين

ذللث.بعدبولينيزيافىالاستيطان

المحيطجزرفىالمتنوعةالثقافاتمنمجموعةوجدت

نتيجةالتنوعهذاحدثوقد.السنينآلافخلالالهادئ

هذهسكانمعظموعالقالجزر.هذهفىالبيئاتلاختلاف

الأسماكبصيدوقاموا،صغيرةقرىفيالقدممنذالجزر

يعرفونلاكانوا.طعامهمعلىللحصولالأرضوزراعة

لمالعالمبقيةأنكما.العالمبقيةفىيحدثمماشىءأي

السادسالقرنفيوصلثمشيء.أيعنهمتعرفتكن

وعند.الهادئالمحيطإلىالأوروبيينأوائلالميلاديعشر

دولعدةاستطاعتالميلاديعشرالتاسعالقرنأواخر

تسيطرأنالأمريكيةالمتحدةالولاياتوكذلك،أوروبية

.الهادئالمحيطجزرمعظمعلى

الحديثةمعيشتهمبطرقوالأمريكيونالأوروبيونجاء

فيللمعيشةطريقتانللجزرأصبحولذاالجزر،هذهإلى

بهاجاءالتىالجديدةالطريقةفهناكالحاضر.الوقت

القديمةالتقليديةالطريقةوهناك،والأمريكيونالأوروبيون

يوجد.السنينالافأومئاتمدىعلىتناقلوهاالتي

تنمووبلدان،مزدحمةمدنالانالجزرهذهمنبالكثير
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الشمالية،وأمريكاأوروبامدنفيالحالهوكما،بسرعة

كثيرويتبع،القرىفىيعيشونمازالواالناسمعظملكن

يتبعونها.أسلافهماكانالتيالمعيشةطريقةمنهم

جزربقيةعنهاوايوجزرنيوزيلندامنكلتختلف

نيوزيلندا،المثالسبيلفعلى.كثيرةأمورفىالهادئالمحيط

اقتصادولهاجدامتقدمةدوأسةإنهابل،مستقلةدولة

لأن،أوروبيةبثقافةسكانهامعظموشمتع،حديث

وهى،هاوايوكذلك،أوروبىأصلمنينحدرمعظمهم

باقتصادوتتمتع،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنولاية

نيوزيلندا.بمهاوايانظر:.أيضاحديث

فيالموجودةالأخرىاالجزرأساساالمقالةهذهتتناول

الجزرهذهمعظمكانتماوقتففي.الهادئالمحيط

الجزرهذهسكانمنكثيرشعرولكن،أخرىدولتحكمها

مماأكثرمنهمتأخذتحكمهمكانتالتىالدولتلكأن

تعطهم.

أعدادبدأت،العشرينالقرنمنالستينياتبدايةومنذ

ونتيجة،بالاستقلالتطالبالجزرهذهسكانمنغفيرة

الوقتفىالجزرمجموعاتأوالجزرمعظمأصبحتلذلك

أشكالمنمابشكلتتمتعأصبحتأو،مستقلةالحاضر

الذاقط.الحكم

السكان

المحيطجزرفىالمستوطنينأوائليكونأنالمحتملمن

السنين.آلافمنذآسياشرقىجنوبمنقدمواقدالهادئ

وأ،الطوفمنأنواعبوساطةالجزرإلىوصلواوقد

يقطنشعصوأول،المحتلفةالهاد!ئىالمحيطحزرسكانواالبولينيزيون

مامندمزدوجةكبيرةمراك!!ىإليهاوصلواحيت،هاوايحزر

علىامشولى،الميلاديعحتمرالثالتالقرنوفي.!سة2،،،م!يقرب

تاهيتى.حزيرةسحاءواالذي!البولينيزيودالحررهذه

ذلككانأينما،الأرضيةالجسوروأقامواالمحفورةالقوارب

وهمالمستوطنينمنمجموعةانتقلتوقدممكنا.

رحلتهمفىوجابواإندونيسيا،منالشرقتجاهالميلانيزيون

وهمأخرىمجموعةوانتشرتالاستواء،خطجنوب

الاستواء.خطشمالالهادئالمحيطغربفىالميكرونيزيون

هاجرواأنهمفيحتمل،البولينيزيونوهيالثالثةالمجموعةأما

قرونمدىوعلىالتارل!قبلماسنواتفيآسيامن

مساحاتوهناك.بالسكانمأهولةالجزرأصبحتمتعاقبة

أحدفيالسكانبينتفصلكانت،المحيطمنشاسعة

يكنلملذلكونتيجة،غيرهمعنالهادئالمحيطأجزاء

أيةالبعيدةالجزرمجموعاتفىيعيشونالذينللسكان

.يسيرةاتصالاتبينهمكانتأو،بينهماتصالات

أثناء،الهادئالمحيطجزرالأوروبيونالمكتشفونزار

لاحظوقد،الميلاديينعشروالتاسععشرالثامنالقرنين

ميلانيزيامنكلفيالسكانأنالمكتشفونهؤلاء

المظهرحيثمنبينهمفيمايختلفونوبولينيزياوميكرونيزيا

ودياناتلغاتالجزرهذهلسكانكانكما.الخارجى

مختلفة.وعادات

اليالهادئالمحيطجزرسكانالعلماءبعضويقسم

والبولينيزيون،والميكرونيزيونالميلانيزيون:أجناسثلاثة

ينقسمونالجزرهذهسكانأنيرونآخرونعلماءوهناك

والميكرونيزيون،الميلانيزيون:همارئيسيينقسمينإلىص

واضحةبصورةالأجناستلكتنقسمولا.البولينيزيون

المحيطجزرفيالثلاثوالثقافيةالجغرافيةالمناطقح!سب

ميلانيزيا،أ.رئيسيةمساطقثلاتإلىتقسيمهايمكنالهادئالمحيطجزر

.الصغيرةالجررومعماها،-ميكرونيزيا2.السوداءالجزرومعناها

وثقافةجنسعلىالتقسيمهداويعتمد.اممتيرةاالجزرومعناها3-بوليميزيا،

الجرر.لهذهالحعرافيةالطهبيعةعلىوكذلكالأصلي!ت،السكان

!،-!-عح--صحمش،-خ!-ك!-يم
ط!3*-*ء!!!م!حح!حيمك!هـ!!زر!؟ج!ىحححح!خ!حص
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لهاالسكانمنمجموعاتهناكالمثالسبيلفعلى.الهادئ

غينيامنأجزاءفيتعيشولكنهاالبولينيزيين،ملامح

منوأكثربلميلانيزيا.جزرأعماقفيتقعالتىالجديدة

هذهمنمنطقةكلمنالسكانبعضهاجرفقدذلك

والأوروبيونالاسيويونوانتقل.الأخرىالمناطقإلىالمناطق

سكانها،معوتزاوجوا،الهادئالمحيطجزرإلىكذلك

فروقفهناكهذامنالرغموعلى.مهجنينأطفالاوأنجبوا

.الثلاثالمناطقفيالسكانبينواضحةمازالتجسمانية

،الهادئالمحيطجزرشعوبأقصروهم.ا!ليلانيزيون

بشرتهمإلىوبالإضافةالسود.الإفريقيينمنهمكثيرويشبه

الميلانيزيينوبعضمجعد.أسودشعرفلمعظمهمالسوداء،

يشبهونوهم)نجريتوس(الاسيو.يينالأقضاميسمون

.الأقزام؟الاسيويونانظر:الأقزام.الأقزام

بشرةولهمالميلانيزلنن،منقليلاأطول.الميكرونيزيون

أولئكأمامجعد.شعرلهمالميكرونيزيينومعظم.بنية

آسيويةخواصفلهمآسياقارةمنبالقربيعيشونالذين

جزروسكان.الناعموالشعرالبارزةالخدعظاممثل،،معينة

سوداء،بشرةذووبالوجزرسكانبعضوكذلكياب

الميلانيزيين.يشبهونوهم

أنهمكمابأسرها،الجزرسكانأطولهم.البولينيزيون

بينمتوسطشعرولهمبياضا،الأكثرالبشرةأصحاب

سكانوبخاصة-البولينيزيينوبعض.والمموجالناعم

بأجساميتمتعون-وهاوايوتونجالمماموا،جزرمجموعات

بينتتمالتيالزيجاتوكانت،بارزةعظامولهم،قوية

أكثر،والأوروبيينالاسيويينوالمستوطإنالجزرهذهسكان

الثقافيتينالمنطقتينفيمنهابولينيزيامنطقةفيانتشارا

البولينيزيينمنللكثيرينأصبحلذلكونتيجة.الأخريين

صفات-والأوروبيينالاسيويينمعاختلطواالذين-

البولينيزيين.مثلجسمانية

مجموعمنبسيطاجزءأوتكون.الأخرىالشعوب

وهاوايفيجيجزروتعد،الهادئالمحيطجزرسكان

منالسكانمنغالبيةيقطخهاالتيالوحيدةالجزرونيوزيلندا

عشرالتاسعالقرنأواخروخلالالجزر،مواطنيغير

جزيرةفي،الأوروبيونالأرضملاكأحضر،الميلادي

القطنمزارعفىللعملالهند،منالأشخاصالاففيجي

الوقتفىالهنودعددويزيدالجزر.هذهفيوالسكر

جزيرةيقطنكما،فيجيجزيرةمواطنيعددعلىالحاضر

ويرجع،واليابانيينالأمريكيينالمستوطنينمنكثيرهاواي

الذينالمستوطنينسلالةإلىنيوزيلنداسكانمعظمأصل

بريطانيا.منقدموا

والأوروبيينالاسيويينمنأصغرمجموعاتوتعيم!

،المثالسبيلفعلى.الهادئالمحيطجزرمنأخرىأجزاءفي

وأأوروبيأصلمنالجديدةكاليدونياسكانثلثمنأكثر

فيالأخرىالجزروبعضتاهيتيجزيرةأنكما.هجين

الفرنسيينالمستوطنينمنعدديقطهاالفرنسيةبولينيزيا

والصينيينالأوروبيينمنصغيرةأعدادوهناك.والصينيين

وكان.الجديدةوغينيافيجيجزيرتيفىيعيشون

استوطنوامكانكلفىوالأوروبيينوالاسيويينللأمريكيين

ويشعر.الاصليينالجزرسكانحياةعلىكبيرأثرفيه،

كانتالخارجيةالمؤثراتتلكأنالجزرهذهزعماءبعض

تراثهممنالكثيرعنتخلواالجزرسكانأنلدرجة،قوية

تهم.وعادا

يقربماالهادئالمحيطجزرسكانيتحدث.اللغات

يبلغالتي،العالملغاتمجموعبينمنلغةا!002من

إلىاللغاتهذهوتنقسم.لغة!3...منيقربماعددها

أيضاوتسمىملايوبولينيزيةهما:رئيسيتينمجموعتين

الأوسترنيزية.نونأيضاوتسمى،وبابوان،الأوسترنيزية

.اللغاتهذهمنعددأكبرميلانيزياسكانيتحدث

ماالسكانيتحدثفقطالجديدةغينيافيالمثالسبيلفعلى

وفي.البابوانلغاتمجموعةمنلغة074منيقرب

لغة13منيقربمافيهاالسكانيتحدثميكرونيزيا

منيقربمافيهاالسكانفيتحدثبولينيزياأما.رئيسية

متداخلة.مرتبطةلغة02

واسعنطاقعلىالمستخدمةاللغةهيالإنجليزيةواللغة

الرسميةاللغةأيضاالإنجليزيةوتعد.الهادئالمحيطجزرفى

ذلكفيبما،مستقلةجزرعدةفىوكذلك،هاوايفى

اللغةتعدكما،الغربيةوسامواوتونجاونيوزيلندافيجيجزر

التى،الحدوديةالجزرفيالرسميةاللغةكذلكالإنجليزية

ونيوزيلندا،وبريطانياأمشراليامنكلعليهاتسيطر

العظمىالغالبيةيتحدثو.الأمريكيةالمتحدةوالولايات

الأصلية.لغتهمالحدوديةالمناطقهذهسكانمن

جزرفييعيشونالذينالسكانبعضويتحدث

كانتعندماتعلموهاالتىاليابانيةاللغةالغربيةميكرونيزيا

إلىام029منالفترةفيالجزرهذهعلىتسيطراليابان

للمناطقالرسميةاللغةالفرنسيةاللغةوتعد.ام459

الجزرهذهسكانولكنفرنسا،عليهاتسيطرالتىالحدودية

الفرنسية.اللغةجانبإلىالأصليةلغاتهميتحدثون

جميعفيالهجينالإنجليزيةتسمىجديدةلغةظهرت

جزيرتيعدافيماميلانيزيا،منطقةفي،الرئيسيةالجزر

من-أساسا-اللغةهذهوتتكون.الجديدةوكاليدونيافيجي

الأصليةاللغةمنوكلمات،الإنجليزيةاللغةمنكلمات

يتحدثونالذين-ميلانيزيالسكانبالنسبةاللغةهذهوتعد

اللغةانظر:.بينهمفيماللاتصالجيدةومسيلة-لغاتعدة

الهجين.
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جزرفىالرئيسيةالديانةالنصرانيةكانت.الديانات

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرمنذالهادئالمحيط

عدةالجزربهذهفكانت،التاريخذلكقبلفيماأما

وتشمل.متعددةوأرواحبآلهةالاعتقادعلىتعتمد،ديانات

تقومالتيالاساطيرمنمعقذانظاماالدياناتهذهمعظم

والناسالآلهةبينوالعلاقات،الأرضخلقعنقصصعلى

علم.الأساطير،:انظر

موجودةالأصليةالدياناتمازالتالحاضرالوقتوفي

وجزرالجديدةغينيافىوبخاصةميلانيزيا،منطقةفي

معظميدينالتيالمناطقفيحتىأنهإلاوفانواتو.سليمان

يعتقدونالسكانمنكثيرمازال،بالنصرانيةسكانها

كالت،كارجوتسمىديانةوهناك.والشعوذةبالسحر

ميلانيزيا.منطقةمنأجزاءفيالسكانبعضبهايدين

لهميكونأنتبتغىالآلهةأنالديانةهذهمعتنقوويزعم

يزعمكما.الغربيونبهايتمتعالتىالحسناتمننصيب

إليهمتصلسوفمايومفيأنهأيضاالديانةهذهرؤساء

أهلنصيبفوقهاتحمل،عملاقةطائرةأوشحنسفينة

.الغربحسناتمنالجزر

الهادئجزرالمحيطمنقليلةأجزاءفيالسكانمارس

نوعأنهاالعمليةهذهأتباعويعتقدالبشر،لحومأكلعملية

لحميأكلونعندماانهميعتقدونفهم.الدينيالاحتفالمن

لذلكالحسنةالصفاتعلىيحصلونفإنهم،ميتإنسان

جزرفىالآنالبشرلحومأكلعمليةتمارسولا.الميت

.الجديدةغينيافيإلاالهادئالمحيط

المعيشةأنماط

صغيرةقرىفيالهادئالمحيطجزرسكانمعظميقطن

منهمكثيرويعيش.الأسماكصيدأو،الزراعةعلىتعي!ق

نفسويأكلون،أجدادهميقطنهاكانالتيالمنازلفي

الطرقتلكولكن.الملابسنفسويرتدون،الاطعمة

السكانيقلدعندما،بسرعةتتغيرالمعيشةفىالتقليدية

الغريبة.الدولعادات

القرىالهادئالمحيطجزرسكانمنكثيرترك.القرى

ولكن،المدنفىيعملوالكىفيهابميعيشونكانواالتي

بهاالقرىوأصغرالجزر.لهذهالأساسيالمجتمعظلتالقرية

مئاتبضعأكبرهافىيوجدبينما،السكانمنقليلعدد

وإنحتىقويةروابطبالقريةالعائلاتجميعوتربط.منهم

دوراالعائليةالمجموعاتتلكوتؤديأقرباء.يكونوالم

ففى.الهادئالمحيطجزرسكانمع!محياةفيمهما

وكذلكبأكملها،الجزربعضسكانيشعربولينيزيا

بروابطمعامرتبطونبأنهمالأخرىالجزرمنمجموعات

عائلية.
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سوقوفىشيئا.لايكسبونأوالمالمنالقليليكسمونالديرالقرىسكانولخاصة،الهادئالمحيطجررسكانم!لكثيرالتقليديةالملجشةأنماط

أسلافهم.يفعلكانكماتماماآحر،لوعابهويقايضودالمزرعةإنتاجس!قطواحدسعليالسكاد،منكثيريتاحرالجديدةغييا!ىهذا،القرية

وأ،منزلعائلةلكليخصصالقرىمعظمفي

الأجدادالواحدالمنزليجمعوقد،المنازلمنمجموعة

لهاالمنازلومعظم.والخالالعموأبناءوالأعماموالعمات

وأسطححدرانولها،الخشبمنمصنوعخارجيسياج

الحارةالساحليةالمناطقوفى.العشبأوالقشمنمصنوعة

فوق،منازلهمالسكانمنكثيريبنيالجديدةغينيامن

كما،برودةأكثرالمنازلتكونحتى،طويلةخشبيةأعمدة

فوقالمنازلمعظمأما.الأرضرطوبةمنذلكيحميهم

منخفضة،فتكونالجديدةغينيامنالباردةالمرتفعات

والقش،الخشبمنمصنوعةجدرانولها،الشكلودائرية

الحرارةدرجةحفظعلىتساعدلكيبمبشدةمثبتةوتكون

.البرودةقارسةاللياليفي

منكثيرشؤونإدارةفىمهمبدورالقرىرؤساءيقوم

النصحيسديأنالقريةرئيسعلىويجب.القرى

الضيافةبواجباتيقوموأنلهم،قائدايكونوأن،للسكان

رئيسويتوارث.القريةمجتيمشأنمنيرفعوأن،للزائرين

منطقةففي.الهاد!ئىالمحيطجزرمعظمفيمنصبهالقرية

الرئيعروظيفةتنتقل،فيجيجزيرةفىوكذلكبولينيزيا،

يخلفميكرونيزياأجزاءمعظمفيبينماالابنإلىالأبمن

فيأما.للرئيسالكبرىالأختمنالأكبرالابنالرئيس

التىبالإنجازاتوظيفتهعلىالقريةرئيسفيحصلميلانيزيا

نسبه.أوبمولدهوليسبها،يقوم

منقليلعددالهادئالمحيطجزرفييوحد.المدن

هاوايخارجمدينتينوأكبر،بسرعةتتطورولكنها،المدن

التي،الجديدةغينياوبابوأ،مورسبايبورتهما:ونيوزيلندا

المدنأهمومن.نسمة000.021منأكثريقطها

نيوكاليدونيا،فيونوميا،الغربيةساموافىإيبياالصغرى

ويحكم.فيجيفيوسوفا،الفرنسيةبولينيزيافىوبابيت

منتخب.حاكممجلسالمدنمعظم

الهادئالمحيطجزرمدنفيالموجودةالمنازلوتشبه

موادمنتبنىأنهاكما،الغربيةالدولفىالموجودةالمنازل

أدىوقد.الطوبوقوالبالمسلحةوالخرسانةالخشبمثل

فىالمنازلعددفينقصإلىللمدنوالهجرةالسريعالنمو

الأكواخمنمدنظهرتفقدلذلكونتيجة.المناطقبعض

بعضبدأتوقدالنمو.سريعةالكبرىالمدنضواحيفى

حديثةمنازللبناءبرامجإعدادالجزربعضفيالحكومات

مكلفة.وغير

الماضيفىالهادئالمحيطجزرسكانكانالغذاء.

فىالمحليةوالنباتاتالأسماكعلىكثيرايعتمدون

يصطادونالسكانكانالضحلةالمياهففي.غذائهم

.والسلحفاة،والروبيانوالكركند،البحر،سرطانأسماك

أسماكيصطادونفكانواالبحرمنالداخليةالمياهفيأما

ثمارالسكانيأكلالجزرمنكثيروفي.والتونةالبينيت

وجوزوالباندانوس،الخبز،ثمرةمثل،الفواكهأشجار
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اللبمنالطحينالجديدةغينياسكانويصنعالهند.

وهمالهند.جوزلشجرة(اللينالداخلى)الجزءالنشوي

الصغيرالكعكعملفيالطحينيستخدمون

حدائق،الجزرسكانمنكثيرولدى.والبسكويت

وهووالتاروالبطاطسمثل،الخضراواتفيهايزرعون

الموز،السكانمنكثيريزرعكما.نشويجذرلهنبات

منأخرىأجزاءمنبهاجاءواالتيالنباتاتوبعض

يربيكما.والطماطموالأرز،،الأناناسمثل،العالم

والخنازير.الدجا!المزارعينبعض

أفرانفيطعامهمبطهيالجزرسكانمنالكثيرويقوم

حفرةمنالأفرانمنالشائعالنوعهذاويتكون،أرضية

علىالطعاميوضعثم،ساخنةأحجاراخلهابدضحلة

الحفرةتملأثم،الأوراقمنبطبقةويغطىالأحجار،

.بالحرارةللاحتفاظبالتراب

يأكلونمازالواالجزرسكانمنالعظمىالغالبيةأنإلا

التيالمعلبةالأطعمةأنمنالرغمعلى،التقليديةالأطعمة

الجزر،بعضفيمنتشرةأصبحتالغربيةالبلادمنتأتي

آخرشىءأييأكلونلاالسكانمنكثيراأنلدرجة

منكثيرمشكلةالتغذيةسوءأصبحلذلكونتيجةغيرها.

تقنعأنجاهدةالمحليةالصحةوكالاتوتحاول.المدن

والخضراواتالطازجةبالفاكهةغذائهمبموازنةالسكان

.واللحوم

الهادئالمحيطجزرفىالسكانمعظميرتدي.الملابس

نأغير.الغربيالطابعذاتالملابس-المدنفيوبخاصة-

بولينيزياففى.التقليديةالملابسيرتدونالقرىسكانبعض

يسمىالقماشمنإزاراالرجاليرتديماغالباوفيجي

منكلفيالنسوةبعضترتديبينماسولو،أولافما،-لافا

منمصنوعةفضفاضةطويلةأثواباوسامواوهاوايفيجي

منكلفيالنسوةتصنعكماموموس،تسمىالقطن

يصنعنوهنالتاباقمالقمنتنوراتوتونجا،وساموافيجى

إلىالتوتلأشجارالداخلياللحاءتقطعبعدالقماشهذا

منعددوفي.بالهراواتوضربهاالماءفينقعهاثم،شرائح

،الجديدةوغينيا،جيلبرتجزرمنكلفيوبخاصة-الجزر

أثواباوالنساءالرجالمنكليرتدي-سليمانوجزر

الجبليةالقبائلبعضأفرادويرتدي.الحشاشمنمصنوعة

مجردوفانواتو،سليمانوجزر،الجديدةغينيامنكلفي

خصرهم.حولالأشجارلحاءأوالأورا!تىمنقصيرةأغطة

السكانبعضيحتفظالباردةالجديدةغينيامرتفعاتوفي

الخنزير.بشحمالعاريةأجسامهمدهنبوساطةبالدفء

فيوبخاصة-الجزرسكانمنالكثير.والحرفالفنون

يزاولونها.التيالحرففيمهاراتولهم،فنانون-القرى

وأليافأوراقالسكانيستخدمالجزربعضففى

صناعةفيوالباندانوس،النخيلألثمجار،مثلالمحليةالنباتات

يستخدمكما،ملونةبرسوميزينونهاالتيوالحصر،السلال

الجزر.هذهفيمميزتراثالاحتفاليةالرقصات

الجديدةعينيامنالراقصونيشتركالصورةوفي

غن.عكنيسمىاحتفالفي

لعبةوهي(أعلاه)الصورةالرجبىرياضةيمارسونفيجيجزيرةسكان.جديدةأنشطة

التقليديةعاداتهمعنالمدنفيولخاصةالهادئالمحيطسكارمنكثيرتحلى.بريطالية

الغردية.الحياةأمماطعلىوأقبلوا
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وأدرات،الأقنعةحفرفيالمحليةالأخشابالجزرسكانبعض

الأوانىبصناعةالسكانيقومكما.أخرىوأشياءالطهى

بعضببيعويقومونالجزر،منقليلعددفىالفخارية

دنن.،النحتانظر:التصدير.وشركاتللسياحمصنوعاتهم

الهادئالمحيطجزرمعظىافىالسكانيجتمع.الترويح

الميلادمثل،مناسباتفيوالغناءوالرقصللاحتفال

ماوغالبا،القريةاحتفالاتفىمهمجزءوالرقص.والزواج

وأصدافوالأزهار،،والريش،الأقنعةالراقصونيرتدي

البولينيزيانيويتميزالرقص.ملونةأخرىزيناتأيةأوالبحر

البولينيزيانيةالشعبيةالرقصاتومن.بالحيويةخاصبوجه-

.هاوايفىالهولاورقصةتاهيتيفيالتاميوررقصة

تتضمنفيجىوجزربولينيزياجزربعضوفي

وهوالكافا،التقليديالشرابتناولالمهمةالاحتفالات

يستمتعكما،المحلىالكافانباتجذورمنمصنوعشراب

التىالرياضيةالألعاببممارسةالجزرهذهسكانمنكثير

والكرة،القدمكرةلعبةمثل،الغربيةالبلادمنجاءتهم

والرجبى.،الطائرة

المأهولةالهادئالمحيطجزرجميعفىتوجد.التعليم

يوجدالجزرهذهالكثيرمنإنبل،ابتدائيةمدارسبالسكان

سانشاءالتنصيريةالحملاتبدأتوقد.ثانويةمدارسبها

فيمستمرةولازالت،الهادئالمحيطجزرفيالمدارسأولى

الحاضر.وتساعدالوقتفىالمدارسهذهمنالكثيرإدارة

الإرسالياتهذهمدارسبعفالجزرفيالحكوماتبعض

ماديا.

مواصلةالجزربهذهالأطفالمنكبيرعدديستطيعولا

مننسبياقليلاعدذاإنبل.الابتدائيةالمرحلةبعدتعليمهم

الدراسةومواصلة،الثانويةالدراسةإنهاءبإمكانهالشباب

الجامعية.

المحيطجزرفيالكبرىالجامعات-أيضا-وتوجد

توجدكمافقط،ونيوزيلنداهاوايمنكلفي،الهادئ

غينياوبابواوغوامفيجيمنكلفيأصغرجامعات

فيمتخصصةصغيرةكلياتالجزرببعضوتوجد،الجديدة

.اللاهوتأووالطبالزراعة

والمناخالسطح

قسمينإلىالهادئالمحيطجزرنقسمأننستطيع

المنخفضة.الجزر2-،المرتفعةالجزر-اهما:رئيسيين

والجبالالتلالمن-عامبوجه-تتكون.المرتمعةالجزر

مستوىفوقشاهقاارتفاعاالجبالبعضوترتفع.الوعرة

وتحدث.نشطةبراكينإلاهومامنهاوالكثيرالبحر،سطح

عنيفةوتكون،مستمرةبصفةالمرتفعةالجزربهذهالزلازل

منكلالهادئالمحيطفىالكبرىالجزرومنأحيانا.

المحيطجزرديالمثيرةالبراكينم!واحدائعد،هاوايحزيرةفىكيلاويا

فيبركانأكبرويعدلووا،ماونايوحدنفسهاالحزيرةوفى.الهادئ

العالم.

المحيطجزرولعضهاوايشواطئلعضفىموجودةظاهرةالأسودالرمل

.المتجمدةالبركاليةالحممدراتمنالرملهذايتكون.الأحرىالهادئ

وهيونيوزيلندا،،الجديدةوغينيااجدونياونيوكانيوبريتن

الجزرالمرتفعهالجزرتلكوتضم،مرتفعةجزركلها

والماريانا،،وهاواي،فيجيجزرمجموعاتمثل،الرئيسية

تو.نواوفا،وسليمان،وساموا

الشعابمنالمنخفضةالجزرتتكونالمنخففة.الجزر

منلملايينالعظميةالهياكلمنتكونتالتيالمرجانية
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المنخفضةالجزرتتكون.المرجانيةأوالمنخفضةوالجزروبركانيةجبليةجزروهىالمرتفعةالجزرتوجد.الهادئالمحيطفيالجزرمنرئيشاننوعان

المرجانيةالجزرمنبعددمحاطةجزيرةوهيبورا،بوراجزيرةهي(الخلف)فينشاهدهاالتيالجزيرة.الصغيرةالبحرلحيواناتالعظميةالهياكلمن

.الصورةمقدمةفيتراهاالتيالصغيرة

الالافوتتناثر.المرجانانظر:.الصغيرةالبحريةالحيوانات

.الهادئالمحيطمنمتفرقةأنحاءفيالجزرهذهمن

انخفاضهاويصل،المرتفعةالجزرمنحجماأصغرومعظمها

وتسببالبحر.سطحفوقواحدمترإلىالمناطقبعضفي

فيضخمةموجاتالهادئالمحيطفيتحدثالتيالزلازل

انخفاضا.الجزرهذهأكثرتغرقالتي،المحيطمياه

عددأومرجانيةجزرإلاهيماالمنخفضةالجزروغالبية

تحيطوهيموتاس،تسمىالتيالصغيرةالشعابمن

فيالجزرجميعالمنخفضةالجزروتضم.كبيرةببحيرة

وتواموتو،وفينيكس،ومارشال،جيلبرتجزرمجموعات

مجموعاتفيالمنفردةالجزرمنكثيرإلىإضافةوتوفالو،

الجزربعضارتفاعإلىالأرضيةالحركاتأدتوقد.أخرى

ارتفعتالتيالجزرتلكوتضمغيرها.منأعلىالمرجانية

المرجانيةالشعابوتقع.ونييويناورو،جزرأعلىإلى

المرتفعة.الجزرمعظمشواطئخلف

فى-تقريبا-الهادئالمحيطجزرجميعتقع.المناخ

ماونادرا،السنةمدارعلىدافئةفهيولذا،المداريةالمناطق

الحرارةترتفعأوم،02منأقلإلىالحرارةدرجاتتهبط

فيالجبليةالمناطقأنغيرالجزر،معظمفيم27منأكثر

تكونالمرتفعةالجزرمنآخرقليلعددوفي،الجديدةغينيا

الجديدةغينيافيالمرتفعةالجبالالجليدويغطيما،نوعاأبرد

.العامطوالونيوزيلندا

أنحاءكافةفىكبيراتفاوتاالأمطارهطولويتفاوت

الجزروبخاصة-الجزربعضففي.الهادئالمحيطجزر

بينماعام،كلالمطرمنقليلبهايسقطقد-المنخفضة

فيالمرتفعةوالجزر،كارولينجزروبخاصةأخرىجزر

.عامكلسم038منأكثربهايسقط-الغربيةميلانيزيا

ففيالجزر.معظمفيجافوفصلمموفصلوهناك

حتىديسمبرمنالممطرالفصليستمروبولينيزياميلانيزيا

فيأمانوفمبر.حتىأبريلمنالجافالفصلو،مارس

ديسمبرحتىمايومنالممطرالفصلفيستمرميكرونيزيا

فيالجزروتتعرض.أبريلحتىينايرمنالجافوالفصل

العنيفةبالرياحتأتيالتيللأعاصيردوماالهادئالمحيط

فيكبيرةخسائر-أحيانا-تسببالتيالغزيرةوالأمطار
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قدميكرونيزياوفي.الممتلكاتفيكبيراردمارا،الأرواح

ماغالباأنهاغير،السنةمنوقتأيفيالأعاصيرتحدث

معظموتحدثأكتوبر.إلىيوليومنالفترةفيتحدث

إلىينايرمنالفترةفىالهادئالمحيطجنوبفيالأعاصير

.مارس

لاقتصادا

وناوروونيوزيلندا،،هاوايمنكلبجزريوجد

علىهاواياقتصادويعتمدجدا.متقدمةاقتصاديات

وعلىالأمريكيةالمتحدةبالولاياتالحكوميةالوظائف

وتصنيعيةزراعيةمنتجاتبنيوزيلنداويوجد.السياحة

بالأجر.يعملونممنالجزرهذهفيالعمالومعظم،ناجحة

عملياتمندخلهممعظمعلىناوروفيالسكانويحصل

يكسبلا،الأخرىالهادئالمحيطجزرفيأنه.إلاالتعدين

سكانوغالبيةمنها.القليليكسبونأونقود،أيةالسكان

منازلهمويبنونبهمالخاصغذاءهميزرعونالذينالقرى

قليلدخلعلىيحصلونقد،بأنفسهمملابسهمويصنعون

ببيعونلأنهمالسكر،قص!أووالموزالهندجوززراعةمن

منكبيرعددوينتقلالتصدير،لشركاتالمحاصيلهذه

إلىالهادئالمحيطجزرأنحاءجميعفيالقرىسكان

الأجور.بعضمقابليعملوالكي؟المدن

تكونالمنخفضةالجزرمنكثيرفي.الطبيعيةالموارد

جدأ،قليلايكونالأمطارسقوطلأنجدافقيرةالتربة

كالحشاشالجزرتلكفوقالنباتاتبعضتنموبحيث

بهايسقطالتيالمرتفعةالجزرفقط،أماالصغيرةوالشجيرات

وأشجارالهندجوزنخيلبهافيوجدغزير،مطر

تسقطما،كمانوعاخصبةتكونالتربةلأنالباندانوس،

منعاديةغيرأنواعالجزرهذهعلىوتنمو.غزيرةأمطاربها

الحارةوالغاباتالكثيفةالأدغالوتغطيوالأشمجار،الأزهار

وفانواتو.سليمانوجزرالحديدةغينياجزرمنكلا

هذهفيتعيم!التيالقليلةالحيةالكائناتأهمومن

.والفئرانوالسحالى،الأرضيةوالسرطاناتالطور،الجزر:

أكثرمنفتعد،الأخرىوالطوروالخرشنةالبطرسطيورأما

فيالتماسئوالثعابينوتوجد.هناكانتشاراالحيةالكائنات

الجزربهذهويوجد،المجاورةالجزرمنوقليل،الجديدةغينيا

الحيواناتووالكنغر،الكاسكاس،مثل،كائناتأيضا

مكتملةغيرصغاراتلدثدييةحيواناتوهي،الكيسية

النمو.

المعدنية،المواردمنالقليلالهادئالمحيطبجزريوجدو

جزيرةفيتوجدالنيكلمنقيمةكمياتعدافيما

غينيافيوالنفطوالذهبالأصفروالنحاسنيوكاليدونيا،

معدنمنكميةأيضانيوكاليدونيافيويوجد،الجديدة

قليلةكمياتفيجيبجزيرةتوجدبينماوالحديد،الكروم

كمياتبهافيوجدناوروجزيرةأماوالمنجنيز،الذهبمن

صناعةفييستخدمكيميائيمركبوهو،الفوسفاتمن

.الأسمدة

الأوقيانوسيا،كمافيالرئيسيةالحرفةهى.الزراعة

منيعد-المجففالهندجوزلبو!ط-الكوبراإنتا!أن

لإنتاجالكوبرابعصرالمصانعوتقوم،الزراعيةالمنتجاتأهم

الزيوتمنتجاتعملفييستخدمالذيالهندجوززيت

زيتالعالممنعديدةدولوتستورد.والصابونالنباتية

جزرتزرعو.الهادئالمحيطجزرمنوالكوبراالهندجوز

منالموزكوكوجزروفيجىالغربيةوسامواتونجامنكل

أهممنالسكروتصديرإنتاجويعدالتصدير.أجل

الجديدةغينيافلاحوويزرع،فيجيفيالرئيسيةالصناعات

ماوقتوفيالبحار،وراءفيمابيعهأجلمنوالبنالكاكاو

فيالزراعيةالأراضيمنالكثيريمتلكونالأوروبيونكان

الجزرسكانمنكثيرفيمتلكاليومأما،الهادئجزرالمحيط

الجماعةتمتلكالقرىبعضوفي.بهمالخاصةالمزارعبعض

بها.الموجودةالزراعيةالأراضىكلها

إيجادالجزربعضتحاول.والتصنيعالتعدين

التيالجزرتعملكما،الزراعةجانبإلىأخرىصناعات

علىونيوكاليدونيافيجيمثلالمعادنمنكمياتبهايوجد

فيبوجنفيلجزيرةفيويوجد.التعدينيةصناعاتهازيادة

فىرئيسىاقتصاديلشاط(المجففالهندجوزالبابالكوبراإنتاج

من-العاملهذايزيلالصورةوفي،الهادئالمحيطحزرمنكثير

تجفيفه.قبلالهندحورثمارمناللبا!-ساموا
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ما789والإنجليزيةالتوفالية

م8691والإنجيزيةالمارشالية

ما491والإنجليزبةالبالاوية

م7891الإنجليزية

ما629والإنجليزيةالساموية

ما089والفرنسيةوالإنجلبزيةالببيسلاما

م0791الإنجليزية

م9791الإنجليزية

م6811الإنجيزية

م8691وبةورلناا

م7091يةلإنجيزا

العاصمة

إندونيسيةمفاطعة

لتشيليتابعة

البحاروراءمافيفرنسيإقليم

نيوزيلمديإقليم

لبريطانياتابعة

نبوزيلاندامعاتحادضمنذأ-ىحكم

البحاروراءماديفرنسيإقليم

الأمربكيةالمنحدةالولاياتتملكها

نيوزبلندامعحراتحادضمندأ-ليحكم

الأمريكيةالمتحدةالولاياتتملكها

أمربكيإقليم

أمريكيإقلبم

الأ!ريكيةالمتحدةالولاياتكومنولث

أشرالطإقليم

البحاروراءمافىفرنسىإقليم

أ!ريكيةولابة

وأستراليةأمريكيةمصرفيةهيئاتالجديدةغينيابابوا

مناجمأكبرتطويرفىتساعدوغيرها،وهيوبريطانية

كذلكالمناجمهذهوتحتوي.العالمفىالأصفرالنحاس

معدنواستخراج.الذهبخاممنقيمةكمياتعلى

المحيطوجزيرةناوروفىالمهمةالصناعاتمنالفوسفات

الجزيرتينهاتينفيالموجودةالفوسفاتكمياتولكن

سوفالكمياتهذهتنضبوعندما.بسرعةتستهلك

الكبرىالمدنفيللمعيشةأخرىوسائلإلىالسكانيلجأ

بعضوالمطاحنالمصانعتنتجكما،الهادئالمحيطبجزر

فيوتوجد،والسكرالهند،والصابونجوززيتمثلالسلع

وبعض،الغربيةوسامواالجديدةغينياوبابواسليمانجزر

التيالمناشربعضالغاباتبهاتنموالتىالأخرىالجزر

المحلية.الأخشابفيهاتصنع

المحيطجزرفىالسياحةصناعةتقدمت.السياحة

النفاثةالطائراترحلاتبدأتأنمنذكبيراتقدماالهادئ

أعدادزادتفكلما.العشرينالقرنمنالخمسينياتفى
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المطاراتمنالعديدالسكانبنىللجزرالزائرينالسياح

التىالجزرتقومو.والمطاعموالمحلات،والطرق،والفنادق

وتاهيتىوفيجىكوكجزرمثلبنشاطالسياحةتشجع

الجزرهذهفيالسكانبعضأنإلا،التسهيلاتهذهبتقديم

وطريقة،الطيعىالجمالالسياحةصناعةتدمرأنيخشون

بعضوهناك،الهادئالمحيطجزرفيالتقليديةالحياة

تطورفىللتحكمالجزر،بعضجانبمنتبذلالمحاولات

السياحة.

طويلة-لفترة-القواربكانتا!لواصلا!.وسائل

جزرأنحاءجميعفىللنقلالتقليديةالوحيدةالوسيلةهي

فىيستخدمونهاالجزرسكانوكان.الهادئالمحيط

.قصيرةلمسافاتالانتقالوفي،الأسماكصيدعمليات

قواربيستخدمونفكانواطويلةبرحلاتقيامهمأماعند

الالية.المحركاتأوبالأشرعةمزودة

والطائراتالسفنعلىالجزرسكانمنكثيرويعتمد

الموانئ،بينالأحجامجميعمنالسفنوتربط،تنقلاتهمفي

الجزر.إلىالأخرىوالموادالطعامالطائراتتنقلكما

الأخرىالجزروبعضالجديدةوغينيافيجيجزروتمتلك

الركاببوساطتهاتنقلبهاخاصةطيرانشركات

والبضائع.

منتمامامتطورةشبكةالجزرهذهمنبأيتوجدولا

سياراتهمالمدنفىالسكانمنالكثيريمتلكولكن،الطرق

خلالتحدثالمرورأزماتبعضهناكفإنولهذا.الخاصة

الغربية.المدنفىالحالهوكماالذروةساعات

ئاريخيةنبذة

أنالعلماءمعظميعتقد.الأوائلالمستوطنون

منجاءواالهادئالمحيطجزرفيالأوائلالمستوطنين

أنهمالمحتملومن،السنينالافمنذاسياشرقىجنوب

إلىانتقلواثمإندونيسياطريقعنالهادئالمحيطإلىجاءوا

كانكلماالأرضيةالجسوراستخدمواوقدميلانيزيا،جزر

عنرحلتهممنأجزاءبقطعقامواأنهمممكنا،كماذلك

وأالطافيةالمراكبذلكفىالبحر،مستخدمينطريق

يكونأنويحتملالاشجار.جذوعمنالمحفورةالمراكب

إلىالشمالصوبأبحرواقدالاخرينالمستوطنينبعض

السنينمئاتمدىعلىالمستوطناتوأقيمتميكرونيزيا.

وميكرونيزيا.ميلانيزيافي،الرئيسيةالجزرفوق

تمأنبعدبولينيزياجزرمعظمفيالاستيطانتموقد

جزروتبعدوميكرونيزيا.ميلانيزياجزيرتىفيالامشيطان

منأصبحولذاوميكرونيزيا،ميلانيزياجزرمنعديدة

نأالمحتملومن.بالقواربإليهاالوصولبمكانالصعوبة

منمجموعاتكانوابولينيزيافيالأوائلالمستوطنين

ميكرونيزيا،أوميلانيزياشرقمنجاءواالذينالملاحين

بحثابرحلتهاقامتقدالمجموعاتهذهتكونأنويحتمل

مجموعاتتكونأنيحتملكما،جديدةأراضعن

مسارها،عنانحرفتقدالمستوطنينهؤلاءمنأخرى

هذهأقامتالوقتبمرورغيرأنه.العنيفةالعواصفبسبب

فيالرئيسيةالجزرجميعفيالمستوطناتالمجموعات

بولينيزيا.

كان،ام513عامفي.الأوروبييناكتشاف

يرىأوروليأولبالبواديفاسكونونيزالأسبانيالمكتشف

بدأام052عاموفيبنما.ناحيةمنالهادئالمحيطشرق

الغربصوبالإبحارماجلانفرديناندالبرتغاليالمكتشف

جز-سةاكتشفام521عاموفي،الهادئالمحيطعبر

الأوروبيينمنكثيربحثماجلاناكتشافوبعد.غوام

اكتشفتوقد.الهادئالمحيطفىأخرىجزرعن

وماركيساس،كارولينجزرمنأخرىمجموعات

مكتشفواكتشف.الفترةهذهخلالوتيوفالووسليمان

عامفىنيوزيلنداتاسمانيانزونآبليدعىهولندي

الملكيةالبحريةضباطأحدكوكجيمسويعدام،642

الأولالعقدفيالهادئللمحيطمكتشفأعظمالبريطانية

عاميبيناكتشفحيث.عشرالميلاديالثامنالقرنمن

منوغيرهاونيوكاليدونياهاوايجزرام977و1768

الجزر.

شجعت.والمستوطنونوالتجارةالنتصيرية،الحملات

من-والكاثوليكالبروتستانتمنكلاكوكاكتشافات

كافةفيتنصيريةبحملاتيقومواأن-روماكنيسةأتباع

منكثيرأصبحلذلكونتيجة،الهادئالمحيطجزرأنحاء

.نصارى،الميلاديعشرالتاسعالقرنأثناءالجزرسكان

فىحقيقيةلمحاصلاحاتكثيرةتنصيريةحملاتقامتوقد

علىركزتالأخرىالحملاتبعضولكنالجزر،

نفسهالوقتوفى.المحليةوالتقاليدالعاداتمنالتخلص

المحيطفيلمحثونوالأمريكيونالأوروبيونالتجاركان

والمنتجاتالصندلوخشبالهندجوززيتعنالهادئ

صيدأجلمنكثيرةبلادمنالسفنوجاءت،الأخرى

الجزرسكانيعاملونالحيتانوصائدوالتجاروكان.الحيتان

مننفسهاالسيئةالمعاملةيتلقونكانوا،كماسيئةمعاملة

بلاكاسمعليهميطلقالذينالرقيقتجاروكان،السكان

فيللعملالجزربسكانالسفنيحملونبيردرز

الجنوبية.وأمريكاأستراليامنكلفيالمستعمرات

إلىالوصولفيالأوروبيونالمستوطنونبدأهكذا

جوزمزارعإقامةفيالأثرياءالأوروبيونبدأكماالجزر،

بينمنالسكر.كانرقصبوالأناناسوالبنالهند

الخروجأصبححتى،والمنحرفونالمجرمونالجددالمستوطنين
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كذلكالجزر.معظمفيالمشكلاتأهممنالقانونعلى

الجزرسكانيستطعلمالتىبالأمراضالمستوطنونجاء

السكانعلىالأحيانبعضفيالأوبئةوقضتمقاومتها،

الأصلييين.

عشرالتاسعالقرنأواخرفي.الاستعماريالحكم

والولاياتوأسبانياوبريطانيا،وألمانيافرنسامنكلتنافست

المحيطفيالجزرعلىالسيطرةأجلمنالأمريكيةالمتحدة

الامريكيةالأسبانيةالحربفيالأسبانهزيمةوبعد،الهادئ

الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنكلىاستولتام898عام

بدايةميكرونيزيا.وفىفيالاسبانيةالممتلكاتعلىوألمانيا

وغينياناورو،مناجزاءعلىألمانيااستولتالعشرينالقرن

علىالمتحدةالولاياتسيطرتوساموا،كماالجديدة

نيوكاليدونياعلىفرنساوسيطرتساموا،وبقيةهاواي

نيوهبريدزعلىالسيطرةفى،وشماركتالفرنسيةوبولينيزيا

فيجىبجزربريطانيابريطانيا،واحتفظتمعحاليا()فانواتو

وأليس.جيلبرتوجزرالجنوبيةسليمانوجزروتونجاوبابوا

ونيوزيلنداأستراليامنكلحصلتم0191عاموفي

الحربفيألمانياهزيمةوبعدبريطانيا.منالاستقلالعلى

علىاليابانيونسيطرام189-أم419الأولىالعالمية

نيوزيلندااستولتكماميكرونيزيافىالألمانيةالممتلكات

شرقيشمالعلىأستراليا،وسيطرتالألمانيةسامواعلى

يكنلمالحكمفىالتغييراتهذهوأثناء،الجديدةغينيا

صوتلهمكانأو،الحكومةفيصوتأيالجزرلسكان

.مسموعغير

قوةازدادتاما-939459.الثانيةالعالميةالحرب

وفي.الأولىالعالميةالحرببعدالهادئالمحيطفىاليابان

القاعدةاليابانيةالقنابلقاذفاتهاجمتام419ديسمبر

ذلكوكان،هاوايفيهاربر،بيرلفىالأمريكيةالبحرية

وعند.الهادئالمحيطفيالثانيةالعالميةالحرببدايةفي

المحيطجزراليابانيةالقواتاحتلتام429عاممنتصف

جهةومن،جيلبرتجزرحتىالشرقجهةمنالهادئ

المتحدةالولاياتبدأتعندئذ.سليمانجزرحتىالجنوب

هذهمناليابانيينلطردشماقةعمليةوحلفاؤهاالأمريكية

غواداجزروفوقتاراوا،فيداميةمعاركدارتوقدالجزر.

ما459سبتمبروفيالجزر.منوغيرهاوأيووجيمالكنال

المحيطفيالشاسعةإمبراطورتحهاوفقدت،الياباناستسلمت

لصالحهاالحربالمتحدةالولاياتحسمتأنبعد،الهادئ

الذريةالقنابلألقتأنوبعدالنوويالسلاحباستخدام

ونجازاكي.هيروشيمامدينتىعلى

بدأتالثانيةالعالميةالحرببعد.الذريةالتجارب

النوويةالقنبلةتجاربإجراءفيالأمريكيةالمتحدةالولايات

ميكرونيزيا،وفوقفيوإينوتاكبيكينيالمرجانيةالجزرفوق

(،كريسماس)بجزيرةأتولكريتيماتيالبركانيةالجزيرة

أيضابريطانياوأجرتبولينيزيا.فيجونستونوجزيرة

عاموفي.أتولكريتيماتىجزيرةفوقمماثلةتجارب

مع،وبريطانياالمتحدةالولاياتمنكلوقعتام639

النوويةالتجاربحظرمعاهدة)سابقا(السوفييتيالاتحاد

المتحدةالولاياتمنكلتوقفتعندئذ.الأرضفوق

لفرنساوكان.الهادئالمحيطفيتجاربهماعنوبريطانيا

إجراءحظرمعاهدةعلىتوقعلمولكنها،نوويةأسلحة

إجراءفىفرنسابدأتام659عاموفي.النوويةالتجارب

تواموتو.جزرفيالنوويةالتجارب

عدةاستقلتام629عاممنذامخديثة.التطورات

كانتبينما،الهادئالمحيطفيجزرمجموعاتأوجزر

منحتوقد.الهدفهذالتحقيقتسعىأخرىجزرهناك

عامفيوتونجافيجيلجزيرتىالكاملالاستقلالبريطانيا

)التىبينوفالو،وجزرالجنوبيةسليمانولجزر،أم079

عاموفي.ام789عامفي(أليسجزرسابقاتسميكانت

وأصبحتلبريطانيا،التابعةجيلبرتجزراستقلتام979

جزرأصبحتأم089عاموفي.المستقلةكيريباتيدولة

لبريطانياالمشتركالحكمتحتكانتوالتي-نيوهبريدز

المستقلة.فانواتودولة-وفرنسا

الأمقررتالثانيةالعالميةالحربانتهتأنوبعد

كمناطق،الهادئالمحيطفىمناطقأرلغتحكمأنالمتحدة

المناطقتلكتصبحأنإلىالمتحدةللأمالوصايةتحت

الغربيةسامواتديرنيوزيلنداوكانت.للاستقلالمستعدة

عاموهوام،629حتىالمتحدةالأموصايةتحتكمنطقة

جزرووضعت.الاستقلالعلىالغربيةسامواحصول

وبريطانيا،أستراليا،حبهمتمبتكانتالتيناورو

ما689حتىوذلك،المتحدةالأموصايةتحتونيوزيلندا

الجديدةغينياوكانت.الاستقلالعلىحصولهاعاموهو

عامحتىأسترالياتحكمهاالمتحدةالأموصايةتحتمنطقة

غينيابابوامنطقةمنجزءاأصبحتعندماأم،739

غينيابابواوحصلت،الذاتيبالحكمتتمتعالتىالجديدة

.ام759عامفيالكاملالاستقلالعلىالجديدة

منمنطقةوهي-كوكجزرحصلتام659عامفي

الاتحاديسمىالذاتيالحكممنشكلعلى-نيوزيلندا

علىتسيطرالترتيبهذابموجبالجزروكانتالجر،

الخارجية.الشؤوننيوزيلنداتباشربينما،الداخليةالشؤون

نييويجزيرةوهينيوزيلندافىأخرىمنطقةوحصلت

.أم749عامفيالحرالاتحادعلى

المناطقتديرالأمريكيةالمتحدةالولاياتوكانت

التي،الهادئالمحيطبجزرالمتحدةالأموصايةتحتالواقعة

ما869عامففي.سياسيةوحداتأربعإلىتنقسمكانت
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ضمنغوامجزيرةعدافيمامارياناجزرأصبحت

أمريكى.إقليمحاليا.وغوامالمتحدةالولاياتكومنولث

والولاياتمارشالجزرام869عامفيوحصلت

جزرجميعمنتتكونالتىوهى-ميكرونيزيافىالفيدرألية

الاتحادوضععلى-بالاوجزرمجموعةعدافيماكارولين

وصايةتحتالتيالمنطقةمنجزءابالاوجزرالحر.وظلت

الجزرنالتعندماأم499عامحتىالمتحدةالأم

51وفىالحر.الاتحاددولةفيوأصبحتامستقلالها

.المتحدةللأمبالاموانضمتم،4991ديسمبر

-الهادئالمحيطجنوبلجنةتسمىمنظمةساعدت

الجزر.لهذهوالاجتماعيةالاقتصاديةالرفاهيةزيادةعلى

منك!!بوساطةام479عامفياللجنةتألسستوقد

ونيوزيلندا،،وهولنداوبريطانيا،،وفرنسا،أستراليا

اللجنةمنهولنداوانسحبت.الأمريكيةالمتحدةوالولايات

الكاملةالسيطرةلإندونيسياأصبحعندمام6291عامفي

اللجنةتشملو)الشرقية(.الهولنديةالجديدةغينياعلى

حديثا،استقلتالتىالدولأنغيرالجزر.معظماليوم

الأكثرأعضاؤهافيهاشحكماللجنةأنمنتشكوأخذت

وسامواوناورووتونجاوفيجيكوكجزرنظمتولذا.قوة

لكىأم719عامفيالهادئالمحيطجنوبندوةالغربية

العلاقاتمث!ى،الامور،بعضفيبينهافيماالتعاونتقوي

ونيوزيلنداأستراليا،منكلوكانت.والتجارة،الدولية

فيواشتراكهماموقعهمابسبب.الندوةأعضاءضمن

ذاتي،حكمعلىأخرىجزرحصولوعند.المنطقةشؤون

الندوةأعضاءويأملالندوةإلىتنضمكيالدعوةإليهاتوجه

الغربية.الدولعلىاعتمادهمسيقلبينهمفيمابالتعاونأنه

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

انظر،الهادئالمحيطجررص،الموسوعةممقالاتقائمةعلىللحصول

يأتى:ماأيصاانظر.الجزيرةمقالةفىالموسوعةفيصلةداتمقالات

الحغرافيةالكشوفالبشريةالأجماس

فن،لنحتاعلم،لأساطيرا

ا!مداحورلحلة)جدول(الأمية

التانيةالعالميةالحرب

الموضوعصرعنا

السكان-أ

الميلانيزيون-أ

الميكرونيزيون-ب

البولينيريون-خ

المعيشةطنماأ-2

القرى-أ

المدن-ب

ءاالغد-خ

الملاب!-د

خرىلأالشعو!ا-د

للغاتاهـ

لاتيالدا-و

لحر!واالف!ودهـ-

يحلتروا-و

لتعليما-ر

والمناخالسطح-3

المناخ!خالمرتفعةالحرر-أ

المنحفصةالحزر-ب

لاقتصادا-4

السياحةدلطبيعيةاالموارد-أ

المواصلاتوسائلهـالرراعة-!

والتص!يعالتعدين-ح

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

؟الهادئالمحيطحزرليالرئيسيةالصماعةما-أ

؟الهادئالمحيطحزرعلىيطقالديالآخرالاسمما-2

الأوائل؟الهادئالمحيطحزرسكالىحاءأيبىس-3

المرحانية؟الحزيرةوماالمرحانية؟المتتصما4

القرية؟رئيسواجاتما-5

المحيطفىللسياحةالمترايدالنمومنالحزرسكاديخشىلماذا-6

؟الهادئ

؟الهادئالمحيطجررفيالرئيسيةالثلاتالمناطقما7

إدىالأشلمعناهافيتشيرالشرقيلأالهئدجرر

وتايلاندوبورماالهنديشملالذيآسياشرقيجنوب

الملايوجزرحولالتىوالجزروفيتناموكمبودياولاوس

الهندجزرمصطلحيعستخدمأضيقمعنىوفىوالفلبت.

جمهوريةوتشكل.فقطالملايوجزراجعنىالشرقية

الهولندية-الهندجزرسابقاتسمىوكانت-إندونيسيا

الجزر.هذهمجموعةمنجزءا

،الميلاديعشرالخامسالقرنبدايةفيكولمبوساعتقد

رستحينالغنيةالهندجزرإلىقصيراطريقاوجدأنه

الكاريبية،الهندجزرباسمالجزرفسمىأمريكا،فيسفنه

كما،الغربيةالهندبجزرالجزرهذهسميتذلكبعد

الشرقية.الهندبجزرالهادئالمحيطجزرسميت

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

القلقاسلبالهسد،جوزآسيا

الهاد!ئىالمحيطالناليةأحالميةاالحر!البركان

المرجانكاوة!لف!!المرحاليةالجزيرة

البحرتفصلالتيالجزرسدسدةالغربيةالهئدجرر

نحوالجزرتمتد.الأطلسيالمحيطبقيةعنالكاريبي

الشاطئوحتىفلوريداجنوبيمنمقربةعلى،كم)0023

لفنزويلا.الشمالي

جزرتشكلرئيسيةجزرمجموعاتثلاثوهناك

الأنتيل2-الشمالفيالبهاما-أ:وهى،الغربيةالهند

الجنوبفيالصغرىالأنتيل3-الوسطقربالكبرى

صغيرةجزيرةآلافثلاثةنحومنالبهاماوتتألف.الشرقى

:الكبيرةالجزرالكبرىالأنتيلتشملبينما،مرجانيةوشعب
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منطقةالغربيةالهندجزر

راب.طبيعىجمالذات

وأدتمجارالرمليةفالسواحل

!عتمتدالعاليةالنحيل

الجزر.الكثيرمنشواطئ

نرىالصورةهذهوفي

جزيرةفيمنعزلأخليجا

الهندجزرتبدأ.باربادوس

جنوبيمنقريباالغربية

حتىوتمتدفلوريدا،

الشمالي.فنزويلاشاطئ

وتنقسم.يكوبورتورو،نيولاهسباو،يكاماجاو،باكو

والدومينيكانجمهورية:قسمينإلىسياسياهسبانيولا

الواقعةالأصغرالجزرف!الصغرىالأنتيلأما.هاييتي

البهاماباستثناءالجزروجميعبورتوريكو.شرقجنوبي

الأنتيل.أحياناتدعى

ثوراننتيجةالغربيةالهندجزرمعظمتشكلت

وكلسية.مرجانيةتشكيلاتذاتمنهاوالبقية،البراكين

الجميلة،والشواطئفيها،الدأفئالمناخالسياحويجذب

أصولمنسكانهاومعظم.الاستوائيةالطبيعيةوالمناظر

وتعيعش.أوروبيإفريقيمزيجأوأوروبيةأوسوداءإفريقية

علىمعيشتهافيوتعتمد،الريففيالسكانغالبية

الزراعة.

منفهمالغربيةالهندجزرفيالأوائلالسكانأما

كريستوفروصلام294عامفي.الأمريكيينالهنود

فيالبرعلىنزل،أوروبيأولوهوالجزر،إلىكولمبوس

البهاما.فيلمملفادورسان

جزرأنهالاعتقادهالهندجزراسمعليهاأطلقوقد

اسمالجزرعلىأطلقبعد،وفيما.آسيافيالشرقيةالهند

زارأنبعد.الاسيويةالجزرعنلتمييزهاالغربيةالهندجزر

علىسيطرتهاالبلدانمنالعديدبسطتالمنطقةكولمبوس

معظمفتشكلالحاضرالوقتفيأما.الغربيةالهندجزر

والبقية،مستقلةدولمنأجزاءاوبذاتهامستقلةدولأالجزر

بالولاياتأوبهولنداأوببريطانيا،أوبفرنساإمامرتبطةمنها

السياسيةوالوحداتالمستقلةالبلدانلوائحلمعرفة.المتحدة

هذهفىالجداولانظر:،الغربيةالهندجزرفيالأخرى

المقالة.

السكان

الهندجزرسكانيبلغ.وأصولهمالسكانعدد

فييعيعقتقريباثلثهم،نسمة003524).00نحوالغربية

بعضوتعد،الغربيةالهندجزرأكبرهيالتيكوباجزيرة

فيسكانيةكثافةالأماكنأكثربينمنالغربيةالهندجزر

الريفيةالمناطقفيالسكانمن%16حواليويعيش.العالم

.المدنمناطقفي93%وحوالي

أصولمنالغربيةالهندجزرسكانأغلبوينحدر

السكرمزارعفيللعملالجزرإلىاحضرواسوداءإفريقية

وأ،هولنديةأو،بريطانيةأصولمنالبقيةوانحدرت،والتبغ

أوروبية.أوإفريقيةسلالاتمنينحدرونالغربيةالهندجزرمواطنو

عنفكرةالتاليةالصورتعطي.آسيويةسلالاتم!ينحدروبحضهم

المنطقة.تستوطنالتيالعديدةالسلالات

أسبانيأصلمن

شرقيهنديأصلمن

أسودإفريقيأصلمن

هولنديأصلمن
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إفريقيةأصولمنمزيجأو،أسبانيةأو،برتغاليةأو،فرنسية

صينيةأصولمنالسكانبعضينحدرو،وأوروبيةسوداء

إلىوصلواالذينالزراعيونالعمالوهم،شرقيةهنديةأو

.الرقإلغاءبعد،الميلاديعشرالتاسعالقرنفىالمنطقة

انقرضوافقدالأصليونالهنودوهمالمنطقةسكانأما

الذينالكاريبىهنودمنصغيرةمجموعاتباستثناء

.البعيدةالجبليةدومينيكامناطقفييعيشون

فىالمحليةواللهجاتاللغاتمنكثيرتعكمي!.اللغات

التىالأوروبيةللفئاتالثقافىالتراثالغربيةالهندجزر

المنطقة.استعمرت

كوبا،سكانمعظمأننجدالمثالسبيلفعلى

الأسبانية،يتكلمونوبورتوريكو،الدومينيكانوجمهورية

وأنتيلالهولنديالأنتيلفيالرئيسيةاللغةفهيالهولنديةأما

لهاييتى،الرسميةاللغةالفرنسيةأنحينفيأروبا،

لبقيةالرئيسيةاللغةوالإنجليزية،والمارتنيك،وغوادالوب

الغربية.الهندجزر

لهجةالغربيةالهندجزرسكانمنكثيريستخدم

عددومعهاإفريقيةكلماتمنمزيجوهيالباتوا،تدعى

تدعىالتىاللهجةأما.فرنسيةأوإنجليزيةكلماتمنكبير

رئيسىبشكلالهولديةمنتركيبةهيالتيبابيامنتو،

علىتستحدمفإنها،والأسبانية،والبرتغالية،والإنجليزية

.الهولنديوالأنتيلأروبا،فيواسعنطاق

الغربيةالهندجزرسكاننصفيعمل.المعيشةأكلاط

منهموكثيرمنها،معيشتهمويكسبونالزراعةفيتقريبا

يملكهاالتىالكبيرةالبنأوالسكرمزارعفىيعملون

لأثرياء.ا

الأرضمنصغيرةقطعايستأجرأوبعضهمويملك

علىيجبو.الماشيةعليهاويربونالمحاصيلفيهايزرعون

أودهايقيممالإنتاجتكافحأنالزراعيةالعائلاتمنالكثير

منمكونةأكواخفيالريفيينمعظمويسكنالغذاء.من

المالكونأما.بالقشمسقوفتينغرفتينمنأوواحدةغرفة

ذاتواسعةإسمنتيةأوخشبيةبيوتفيفيقطنونالأغنياء

المسلح.الإسمنتاوالقرميدمنسقوف

المناطقفيالغربيةالهندجزروقرىمدنمعظموتقع

المهنأوالفنادقفىالمدنسكانمنكثيرويعمل،الساحلية

فيعملالآخربعضهاأما،بالسياحةالعلاقةذأتالأخرى

كثيروتعيمق.الحكوميةالوظائفأووالحوانيت،المصانعفي

مناطقفيخشبيةأكواخفىالفقيرةالمدنعائلاتمن

المحدودالدخلذووالسكانأمابمالمزدحمةالفقيرةالأحياء

فيصغيرةبيوتفيأوحديثةشققفىفيعيشون

علىجميلةمنازلالأغنياءمنالكثيرولدى.الضواحي

البحر.علىالمطلةالروابى

فىالسائداللباسالغربيةالهندجزرفياللباسيشبه

المزارعينمنالكثيريلبعي!و.الدافئالجوفىالغربيةأوروبا

لسكانامعظمغذاءأما.الشمسلاتقاءالقشقبعات

والأرز،،والسمكالبحر،وسرطانالفاصوليا،فيتضمن

والمانجو،الموز،مثلالاستوائيةوالفواكه،الحلوةوالبطاطا

.والبرتقال

،النصارىمنالغربيةالهندجزرسكانمعظم.الدين

هووالفرنسيةبالأسبانيةالناطقةالجزرفىالرئيسىوالمذهب

بالإنجليزيةالناطقةالجزرأما.الكاثوليكىالرومانىالمذهب

تعيمق.والبروتستانتالكاثوليكمنمزيجففيهاوالهولندية

والهندوسالمسلمينمنقليلةفئاتالغربيةالهندجزرفى

الدياناتجزرعدةفيالناسمنكثيرويعتنقواليهود،

هذهأشهرمنوأحدةوالوودووية،التقليديةالإفريقية

جزرافيالمستقلةانإ

المساحةالاسم

244سارلردا.أسحرا

13531اعهاماا

134لارلاد:3!

18601كرلا

157دوييها

73484الدوميجكادح!هررية

443حريادا

05772هالتي

19901حاماحط

261يهض!الت

و!يميس

616لوسياسات

388!يستسات

والحريادب!

2815رتوساحوترييداد

الغربيةلهند

السكار

96

281

262

172،11

71

0508

29

7328

2572

44

العاصمة

الإمحليريةحوسسات

ال!!ليريةلالمو

الإمحليريةلريحخاود

يةلأساالالحاها

يةلإبحليراوسور

ليةلأساارميححودشوسا

الإبحليريةحورحرسات

الؤ!شةأورسسرت

لإبحليريةاكسحستور

الإبحيريةياستيري

كهحسخاود

!أوسرت

يةمحليرل!ا

محليريةل!ا

الغربيةالهندجزرفيلغيرهاالتابعةالدول

ال!كمانالمساحةالاسم

كم2

الوضع

ريختا

لاسئقلال

9791

9791

6291

ارراتياالحكمسضءلريطالياتالعة190007أ!ويلا

داتمطحكمداثهولدا،سحرء49100063أررلا

ريطاسةتمحية92500042الكيمىحرر

الطروراءلمادر!ساإدارة3!0781000.5عوادالو!

السحاررراءلما!رساإدارة0011000،932المارتين

لريطاليةتعية20100021موتسيرات

داتيحكمداتهولدبةسطقة897000691الهولديهالألتياى

المحدةالولاياتكومول!30193702253لورتوريكو

لريرطايةتحعية034004،7وكايكرلرتيرحصحرر

!دمحة،عيرلأد243000111الأمريهةأيلاسدرليرح!-

الداتيالحكمسءمى،ريطاليةتعية53100061أيلالدر!يرحير

الريطاية

.أم699عاملتقديرودقا31طيةالإحصاءات*

.المتحدةوالأمالأمريكيةالمنحدةلالولاياتالرسميةا!صيةالحهات.المصدرش



غذائيةموادالسوقيعرض.هاييتيأسواقأحدفيمضدحمشارع

كثيرفيشائعةعادةالطلقالهوأءفىالأسواق.منزليةوسلعا،وملابس

الغرلية.الهمدجزر!يالمدنمن

وهي،الراستفاريةأما.هاييتيفىانتشاراوأكثرهاالديانات

إمبراطورالأولهيلاسيلاسيأتباعهايعبددينيةمجموعة

.أخرىجزروعدةجامايكافيكثيرونأتباعفلهاإثيوبيا،

يكا.جاما،طقوس،لوودوويةانظر:ا

،والثانويالابتدائيبالتعليمالحكومةقتكفل.التعليم

غالبالكن،الغربيةالهندجزرأرجاءكافةفيمتاحوهو

المعلمينفينقصمنالريفيةالمناطقفيالمدارستعانيما

ليلتحقوأالتلاميذمنهايتسربماوكثيرا،والتجهيزات

عددالغربيةالهندجزروفي.أسرهمإعالةفيتساعدبأع!ال

مدارسالجزرمنكثيرفيوتوجد،والجامعاتالمعاهدمن

.الأخرىوالميادينوالهندسةالزراعةلمهنالطلابتعدفنية

الغربيةالهندجزرفيالشائعةالرياضاتمن.الترويح

السلة،وكرة(،القاعدة)كرةوالبيعسبول،الرياضيةالألعاب

شائعةالديكةمصارعةأنكما.القدموكرة،والكريكيت

الترويح،وسائلأحبوالموسيقىالجزر.معظمفي

التقليدية.والرقصالأغائبحفلاتالناسمعظمويستمتع

الموسيقية.الأدواتعلىمنهمالكثيرويعزف

والمناخالسطح

مساحتهماالأرضمنالغربيةالهندجزرتغطي

الماءتحتجبليةسسلسلةمنجزءوهي2،كم076.238

ماعصورفيوشمماليهاأمريكاجنوبيبينماتربطكانت

أما،البراكينمنالجزرمنكثيرتشكلتوقد.التاريخقبل

الرياحتحدثهالذيالتآكلنتيجةتشكلتفقدالبقية

مستويةشرائطالجزروهذه،الجباللقمموالأمطار

والكلسي.المرجانيالحجرمنومعظمها

جزرمنعددفيالبركانيةالجبالترتفع.التفحاريس

بيليهجبلذلكفيبما،براكينعدةتزالوما.الغربيةالهند

نشطة،فينسنتسانتفيسوفرييروجبل،المارتنيكفي

357الغربيةالهندجزر

غرفةمنمكونةخشبيةمبانالغربيةالهندفيالريفيةالمنازلمنكثير

جزرسكانومعظمحامايكا.منأعلاهالمشهد،غرفتينمنأووأحدة

الزراعة.منمعيشتهميكسبونالعربيةالهمد

الغربية،الهندجزرفيقمةأعلىارتفاعويبيغ.اليومحتى

سطحفوقم)1753هسبانيولا،فىدوارتقمةوهى

خصبةسهولالجزرمنالكثيرشواطئوتحاذيالبحر.

بيضاء.رمليةوسواحل

فوقالأمتارمنمئاتبضعالمرجانيةالجزربعضترتفع

منوقليلالمراعيمنواسعةمناطقوفيهاالبحر،سطح

.الأشجار

ويوجد.الجيدةالمرافئمنعددالغربيةالهندجزروفي

البحريةوالألسنةالخلجانمنالعديدالجزرمنكثيرفي

التدفقسريعةأنهارأغلبهافيوتجريشواطئها.طولعلى

الكنوزوارقعداماالزوارقلحركةصالحغيرمعظمها

خندقويعد(.بمجدافيقادضيقطويلخفيف)زورق

الشماليالشاطئمنقريئايقعالذيريكو،بورتو

العالممحيطاتفيالنقاطأعمقمنواحدالبورتوريكو

معظمأما.الغربيةالهندجزرمنكثيرفيترتفعالوعرةالجبال

والجرينادين،فينسنتسانتفيإليزابيثبورتمثل-المدنتجمعات

الساحلية.المناطقفيفتقع-أعلاه
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دوليةحدود-

وطنعةعاصمة

أخرىمدلى

صرحص!لشماأل
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ا

المنحذ()الولاياتأيلاندزفيرجين1أ

بورنوريكو1)سلطاب(أيلاندزفيرجينإء

!المنحدة()الولاياتا:لاص)لرطالبا(انجويلاأ
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كاراكل!جس

عمقويدعى،المكانهذاعمقيبلغحيثكلها،

الماء.سطحتحتم87648،ميوركي

الا!توائيةالنباتاتتغطى.والحيوانيةالنباتيةالحياة

الخيزرانأشجارفتنمو.الغربيةأ!نداجزرمنكثيراالمورقة

أما.الكثيفةالغاباتفيوالصنوبروالماهوجنيوالأرز،

الشواطئ.بمحاذاةفتزدهروالنخيلالحمضياتأشجار

البوجنفيليةمنها،المزهرةالنباتاتمنكثيرةأنواعوهناك

حيواناتالجزرفيوتعيحقوالبوينستيا.والسحلبيةوالخبازى

من)نوعوالأوبوسومالعظايات(،من)نوعالإجوانة

انواعمنالكثيروكذلك،والأفاعيالجرابية(الحيوانات

حبعالصحدصمدام!لآ!اا!جم!تات!الكرىلاألاكو
ء.إلكرى

المكئ!يث،!االيوئيراولسا
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..!.كاماالكبرىالاجوا

اسم

01نيكار

يكاكوشا!!كولومبيا

ميل008000103210041

كم1006100810002؟..021

الدوليةالحدود!يمرحعاليستالحريطةهده

فيموجودةغيرفهيالكبيرةالبريةالحيواناتأماالطيور.

المحيطةالخضرة-الزرقاءالمياهفيوتكثر.الغربيةالهندجزر

البركودةمثلالصيد،وأسماك،الاستوائيةالأسماكبالجزر،

)وهيالشراعيةوالسمكةزالمرلين،(،مفترس)سمك

(.كبيرةظهريةرعانفلهاضخمةسمكة

دافئ،استوائىبمناخالغربيةأ!نداجزرتتمتع.المناخ

علىلطيفةحرارةدرجاتعلىالمنتظمةالبحررياحوتحافظ

شتاء.م452وصيفام752بينماتتراوحالعاممدار

الغربيةالهندجزرفىتسقطالتيالأمطارمعدليبلغ

كمياتالجبليةالمناطقبعضتتلقىبينماسنويا،سما05

لمئحدةالويا!ه!امملاا"

3ع33أ.!لأا!ت"اشصأكأإ"صئهمىإ!حص
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تضربماوغالباسم،005إلىتصلالأمطارمن

افىيف،وأوائلالصيفأواخرفيخاصةالجزر،الأعاصير

الكثيرأحياناتسببالعاصفةوالرياحالغزيرةالأمطارولأن

بالبيوتتلحقالتيالفادحةوالأضرارالوفياتمن

منيحذرونالجويةالأرصادعلماءأنإلا،والمحاصيل

فرصةللناسيتيحواكيأيامأوساعاتقبلالعواصف

آمنة.أماكنإلىالانتقال

قتصادلاا

زراعيا،اقتصادأنشأتهامنذالهندالغربيةجزراقتصادظل

الزراعيالنشاطفيمريغاتدهورأشهدالعشرينالقرنأنإلا

الصناعةأستحوذتلهذأونتيجةالجزر.منمناطقعدةفي

الزراعة.منبدلأالاقتصاديةالأهميةعلىواسمياحة

فيالاقتصاديةالقطاعاتأهمالزراعةظلت.الزراعة

وتؤدي.والجرينادينفينسنتوسانتودمينيكاهاييتي

قصبيعدكوبا.مثلالجزربعضفيمهمادوراالزراعة

فيرئيسيبشكلويزرع،الرئيسيالمنطقةمحصولالسكر

طنملايين7كوباوتنتجالتصدير.أجلمنكبيرةمزارع

المنطقة.العالميالإنتاجمن%7يمثلالسكرمنسنويامتري

وهناك.العالميالإنتاجمن%أ.حواليتنتجبكاملها

الموز،منها:أيضا،للتصديرمهمةأخرىمحاصيل

ينتجكما.والتوابلالتبغوالقطنووالبنوالحمضيات

والبطاطاوالجزر،،الملفوفالغربيةالهندجزرفىالمزارعون

يربونكما،الأخرىالغذائيةوالمحاصيلوالطماطمالحلوة

ماتنتجلاالجزرفإنذلكومع،والدواجنوالخنازير،الماشية

نأعليهاويتعين،السكانلإطعامالغذائيةالموادمنيكفى

الغذائية.الموادمنكبيرةكمياتتستورد

فيالزراعةبعدالثانيةالمرتبةفيالسياحةتأتى.السياحة

يزورإذ.الغربيةالهندجزرفيألاقتصاديةالأنشطةتصنيف

أهمالسكروقصبيدويا.السكرقصبيجمعكوبيزراعةعامل

.كبيرةمزارعليرئيسيلشكلويزرع،الغربيةالهندجزرفيمحصول

بالمنا!يستمتعونعامكلنسمةمليون11منأكثرالجزر

ويقوم.الاستوائيةالطيعيةوالمناظر،والشواطئ،المشمس

الطوافة.السفنفيالجزرإلىبالسياحةالناسمنالكثير

بجزرالصناعيةالأنشطةتشمل.والإنتاجالصناعة

والقطع،والملابس،الإسمنتإنتاجالغربيةالهند

كما،والملح،الرمومشروبوالعقاقير،والأدوية،الكهربائية

الخامالنفطوكوراساوأروبا،فيالنفطمصافيتعالج

الصناعةبدأتوقد.الأخرىوالبلدانفنزويلامنالمستورد

عملتعندماالعشرينالقرنأربعينياتمنذالجزرفي

الأجنبي.الاستثمارتشجيعجذبعلىحكوماتها

نسبياالمهمةغيرالاقتصاديةالأنشطةمنوهو.التعدين

الغازاباربعضفإنذلكومع،الغربيةالهندجزرمعظمفى

منواحدةجامايكاوتعدتزايد.فيالمهمةوالنفطالطبيعي

يوجدكما،للبوكسيتالمنتجةالعالمفيالرئيسيةالبلدان

والنيكل.الحديدفلزاتمنكبيرةمخزوناتكوبافي

،والقرش،البينيتأسماكتعيم!.الأسماكصيد

البحر،وسرطانالبطليوس،مثلالمحارياتوكذلكوالتونا

وتباع.الغربيةالهندبجزرألمحيطةالمياهفيوالكركند،

المحلية.الأسواقفيتقريباكلهاتصادالتيالأسماك

الغربيةالهندجزركانتالاستعمار،عهدفي.التجارة

وأمريكاوآسياإفريقياأقطاروبعضأوروبامعالتجارةتتبادل

قوةبوصفهاالمتحدةالولاياتظهرتوعندما.اللاتينية

والعشرينعشرالتاسعالقرنينفيعظمىاقتصادية

نجاحوبعدالجزر.لهذهتجارياشريكاأصبحت،الميلاديين

معتجاريةعلاقاتتقيمبدأتام،959عامالكوبيةالثورة

فيأخرىدولوتبعتهاأوروباشرقيفيالشيوعيةالدول

بدايةفىالشيوعيةانهياروبعدجامايكا.مثلالنهجهذا

إقامةعلىالدولهذهأرغمتالقرنهذامنالتسعينيات

الغربية.أوروباودولالمتحدةالولاياتمعالتجاريةعلاقاتها

الهندجزرمدنمعظمفييوجد.والاتصالاتالنقل

الجويةالخطوطوتقوم.دوليةمطاراتالرئيسيةالغربية

الشحنسفنوترسو.الصغرىالجزربخدمةالإقلي!ية

الهندجزرمرافئفيالعالمأنحاءمنالقادمةوالركاب

الريفيةبالمناطقالرئيسيةالمدنالمعبدةالطرقوتصل،الغربية

البرامجالصناعيةالأقمارتبثكماالجزر.منكثيرفى

جزرإلىالمتحدةوالولاياتأوروبامنوالإذاعيةالتلفازية

صحيفةالجزرهذهمنواحدةكلفىوتوجد،الغربيةالهند

الأقل.علىواحدةيومية

تاريخيةنبذة

السيبوني.الهنودهم،الغربيةالهندجزرسكنمنأول

بدأثم.التاريخقبلماعصورخلالهناكالعيشبدأوافقد
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الهندجزرإلىالجنوبيةأمريكامنينتقلونالأرواكهنود

جزرفيأخيرااستقرواحيثأم...عامحواليالغربية

.الكبرىالأنتيل

جزرمعظماستوطنواأرزينأالكاريبهنودوتبعهم

المحاصيليزرعمسالماشعباالأرواكوكان.الصغرىالأنتيل

للحربميلاالأكثرالكاريبأما،بقراهالمحيطةالحقولفي

.الأسماكوصيدالقنصعلىيعيشونفكانوا

فيالبرعلىكولمبوسكريستوفرنزلالاستعمار.فترة

خلالوصل،ثمأم294عامالبهامافيسلفادورجزيرة

تقريبا،الغربيةالهندجزركافةإلىالتاليةالعشرالسنوات

مستوطنتهمسبانالأأقاموقدلأسبانيا.ملكيتهاحقوادعى

ما694عامالغربيةالهندجزرفىالأولىالدائمةالأوروبية

هسبانيولا.فيدومينيكاسانتوفي

الأخرىواكثرواتالذهبعنالبحثجذبلقد

مطلإلقرنوفي،الغربيةالهندجزرإلىالأوروبي!تآلاف

كوبافىأ!امستعمراتالأسبانأقامعشرالسادس

وأرغموهماالهنود،استعبدوأكما.بورتوري!صووجامايكا

والعملالمرضقضىوقد.الذهبمناجمفىالعملعلى

تقريبا.الهنودجميععلىالقا!ميةوالمعاملةالشاق

الغربيةالهندبثرواتالاخرونالأوروبيونعلموعندما

والسفنالموانئعلىوهولنداوفرنسا،إنجلترا،منقراصنةهجم

القرنوفي.الثمينةحمولاتهاعلىأيديهمووضعوا،الأسبانية

والإنجليزوالهولنديونالدنماركيونأقام،الميلاديعشرالسالغ

عاموفي.الصغرىالجزرفيلهممستعمراتوالفرنسيون

الفرنسيونسمطبينماجامايكا،الإنجليزفتعأم655

.أم796لمشةهسبانيولامنجزءعلىسيطرتهم

وطوالالميلاديعشرالسابعالقرنأواخرمنبدءا

الامستعماريةأ!وىاكانتالميلاديعشرالثامنالقرن

فييزرعكانالذيالسكرمنكبيرةثرواتعلىتحصل

منالملايينالأوروبيونجلبوقد.الغربيةالهندجزر

.المزارعفىللعملالجزرإلىالسودالأفارقة

عشرالسابعالقرنخلال.الاستقلالحركات

عدةعلىالاممتعماريةالقبضةالثوراتأضعفتالميلادي

دولةأولهاييتيأصبحتم،4018عامففيجزربم

فىالعبيدثارأنلعد،الغربيةالهندجزرفيمستقلة

حكامهمعلى،لوفيرتوريتوسانبقيادةهسبانيولا،

عنالدومينيكانجمهوريةأنفصلتكماالفرنصيين،

القرنأواخروفي.أم484عاماستقلالهاوأعلنتهاستي

الهندجزرأنحاءكافةفيالرقألغيالميلاديالتاسئكلشر

أقل،الوقتذلكمنذ،الكبيرةالمزارعأصئنظام.الغربية

العاملةالأيديفقدواقدالمزارعأصحابلأننظرانفعا

بجزرالأوروبييناهتمامتضاءللذلكونتيجة.الرخيصة

المتحدةالولاياتبدأتأم898عامومنذ.الغربيةالهند

العامذلكففي.الغربيةالهندجزرفىفعالادوراتؤدي

إلىالمتحدةالولاياتكوبافيقامتالتيالثورةجرت

وبعدأسبانيا.ضدخاضتهاالتيالأمريكيةالأسبانيةالحرب

دولةكوباأصبحت،الحربالمتحدةالولاياتكسبتأن

مأ719عاموفي.أمريكيةمستعمرةوبورتوريكو،مستقلة

فيرجينباسمالانيعرفماالمتحدةالولاياتاشترت

الدكتاتوريونحكمولقد.الدنماركمنالأمريكيةأيلاندز

قسمخلالوهاييتيالدومينيكانجمهوريةوكذلككوبا

عاموفي.العشرينالقرنمنالأولالنصفمنكبير

أطاحتكوبا،فىثورةكا!شروفيدلقاد،ام959

شيوعيةدولةكاستروأقامثمباتيستا،فولهينسيوبالدكتاتور

)سابقا(.السوفييتيللاتحادحليفةأصبحت

الغربية،الهندجزرأغلباستقلتأم49ءعامومنذ

فقدشؤونها.علىالسيطرةمنالمزيدعلىحصلتأو

الحكمعلىوبورتوريكو،الهولنديالأنتي!!منكلحصل

القرنمنمطلإلخمعسينياتفيتقريباالكاملأ!ذاتيا

جزراتحادبريطانيةمستعمراتعشروش!طت.العشرين

أنتيجوا،-أ:هيالدولوهذه.ام589عامالغربيةالهند

يكا،ماجا-5،جرينادا-4،دومينيكا3،وسبارباد-2

-(كيتس)سانتكريستوفرسانت7،مونتسيرات6-

فينسنتسانت9-لو!ميا،سانت8-أنجويلا،-نيفيس

انحلالاتحادلكنوتوباجو.ترينيداد-01والجرينادين،

وتوباجو.وترينيدادجامايكااستقلتأنبعدأم629سنة

الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتأواخروفى

كريستوفروسانتوجريناداودومينيكا،أنتيجوا،أصبحت

دولأفينسنتوسانتلوسيا،وسانتأنجويلا،-ونيفيس-

اسمالستالدولهذهعلىأطلقوقدببريطانيا.مرتبطة

منالثمانينياتمطلعوفى.المترابطةالغربيةالهنددول

الغربيةالهندجزردولجميعأصبحت،العشرينالقرن

دولأأنجويلا،-نيفيس-كريستوفرسانتعداماالمترابطة

منرس!ياأنجويلاانسحبتأم089عاموفي.مستقلة

تابعةوأصبحتأنجويلا،-نيفيس-كريستوفرسانت

سانتاسمعليهايطلقالتيالدولةبقيةأما.بريطانية

ببريطانيا.مرتبطةبقيتفقدنيفيمم!،-كريستوفر

دولةنيفيس-كريمستوفرأصبحت،أم839في

سمانتالاستقلالبعدليصبحاسمهاتغيركما،مستقلة

ونيفي!م!.(كيتس)سانتكريستوفر

السياسيالاستقلالجر.اليومالغربيةالهندجزر

هذهمنكثيرظلفقد.الغربيةالهندلجزرعديدةمشاكل

تدخلواضحاأصبحكما،الأمريكيةبالهيمنةيشعرالجزر

والاقتصاديةالسياسيةالقراراتصياغةفيالمتحدةالولايات
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حصاراالأمريكيةالمتحدةالولاياتضربتفقد.الدوللهذه

نفسفيغزتهاثمام،619عاممنذكوباعلىاقتصاديا

جمهوريةالمتحدةالولاياتغزت،أم659عاموفى.العام

لشعوبأكدمما،أم839عامجريناداثمالدومينيكان

وفيدائما.بالمنطقةالمحدقالأمريكيالخطرحقيقةالمنطقة

وأطاحتهالمتيالمتحدةالولاياتغزتام،499عام

برتراند-جانالمنتخبالرئيسوأعادت،العسكريةبالحكومة

.سنواتلثلاثالمنفىفيعاشأنبعدأريستيد

بعواملالغربيةالهندلجزرالاقتصاديةالنظمتأثرت

النظمهذهواجهتهاالتيالمشاكلومن.كثيرةخارجية

الإنتاجوتذبذباقتصاديينقطاعينأوقطاععلىاعتمادها

وازديادالوارداتعلىالجزرواعتمادالسوقأسعاروتأرجح

الجزرواجهت.عملاتهاقيمةوانخفاضالخارجيةديونها

الفقروتفاقمالمعيشةمستوىوانخفاضالبطالةأيضا

الخدماتوتدنيوالثرواتللأراضيالعادلوالتوزبكير

وغيرها.والسكنيةوالتعليميةالطية

هذهحلالغربيةالهندجزرحكوماتحاولت

(أم079)الكاريبىالمصرففأسستكافةالمشكلات

ترضلمأم(.)739المشتركةالكاريبيةالسوقوشكلت

اليأسولازمهاالمنطقةشعوبتطلعاتالخطواتهذه

البلاد.هذهفىالسياسيةالحياةيهددمماوالقنوط

دولمندولة25وقعتام،499يوليو42وفي

الكاريبى.دولاتحاداتفاقيةاللاتينيةوأمريكاالكاريبي

الدولبينالاقتصاديالتعاونتشجيعإلىالاتحادويهدف

فيالاتحادلدولقمةاجتماعأولعقدوقدالأعضاء،

.أم599أغسطس!فيترينيداد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

والتابعةالمستقلةالدولكلعنمقالاتالعالميةالعربيةالموسوعةفى

التالية:المقالاتأيضاانظر.المقالةهذهفيالمضمنةالجداولفيالواردة

لورمانمايكل،مانليالراستفريودالبوكسيت

الأمريكيةالدولمنظمةالريحايماركوس،جارفي

الكاريبهنودوالجرينادي!فيممستسانتالبريطاليةالغربيةالهندجزر

إريكوليمز،جارفيلدالسيرسوبرز،الفرنسيةالهمدالعرليةجزر

جرروندوارد،فيدلكاسترو،الأمريكيةالأسبانيةالحر!

طقوس،الوودوويةحزرليوارد،فرانسوا،دوفاليه

جزرمجموعةالبريطانيةالغربيةالهندجزر

فيلبريطانيا،التابعةالأقاليمتشمل،الكاريبيالبحرفي

وجزر،البريطانيةايلاندزوفيرجينوبرموداأنجويلا،

وتصل.يكوسوكا،تيركسوجزر،ومونتسيرات،الكيمن

850.1حواليمتصلنحوعلىالجزرأراضيمساحة

نسمة.ألف.000912يبلغمشتركسكانوعدد2،كم

البحرفيوالأقاليم،الأخرىالجزرمنالكثيروكان

الغربيةالهندجزرفيأعضاء،الأياممنيومفى،الكاريبي

وتشمل،مستقلةدولأأصبحتالآنولكنها،البريطانية

ودومينيكا،وبليز،،وباربادوسالبهاما،:الدولهذه

وسانتلومميا،وسانتوجامايكا،وغايانا،وجرينادا،

وتوباجو.وترينيدادوالجرينادين،فينسنت

جزرمجوعةالفرنسيةالغربيةالهندجزر

منجزءوهى.الكاريبيللبحرالشرقيالحدفىصغيرة

الغربيةالهندجزروتغطي،الصغرىالأنتيلجزرلمملسلة

سكانهاعددويبلغ2،كم5.082قدرهامساحةالفرنسية

فيمافرنسيتينمقاطعتينتشكلوهى،نسمة.000657

جزيرةمنتتكونالتي-غوادالوبوهماالبحار.وراء

منتتكونالتيوالمارتنيك،أخرىجزروعدة-غوادالوب

الفرنسيةالغربيةالهندجزروتتمتع.مارتنيكجزيرة

،الأخرىالكاريبيجزرمنبكثيرأعلىمعيشةبمستوى

وأهم.الفرنسيةالحكومةمنماليةمساعداتتتلقىلأنها

السكر.قصبوإنتاج،السياحة:الأساسيةصناعاتها

.دالوبغوا،جزيرة،المارتنيك:أيضانظرا

الأنتيلانظر:.الهولنديةالغربيةالهندجزر

جزر.،الهولندية

أبيبنزيدم(.7247-90هـ،ا52-19)الجزرى

حافظ،فقيه.أسامةأبو،الغنوي،الرهاوي،الجزريانيسة

الجزيرةعالموكان،ثبت،العلمرواةمن،ثقةالحديثكثير

زمانه.في

بنعطاءمنهم،الحديثرواةالثقاةمنكثيرعنحدث

وأي،المقبريوسعيد،حوشببنوشهررباخ،أي

وغيرهم.،السبيعىإسحاق

مشهورونأئمةمنهمغفير،جمععنهحدثكما

مالكوالإمام،الحارثبنوعمرو،حنيفةأبي:مثل

أمية.بنيأيامفيكهلاتوفى.وغيرهم

.الجزريالرزازابنانظر:الررار.ابن،الجزري

م(.547-؟هـ،ا72-؟)أبوسعيد،الجزري

بنيمولىالحرانيالجزريمالكبنالكريمعبدلمسعيدأبو

.الجزيرةعالم،الثقةالحافظالإمام.أمية

بنوسعيدوطاووس،المسيببنسعيدعنحدث

وشعبةجريجابنعنهحدثكما،وغيرهمومجاهدجبير

عنهوروى.وغيرهممالكوالإمامالثوريوسفيانومعمر

ينفردوكان،علمهسمعةكاملةسنةولازمهعيينةابن
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يفتخر،لاوكانبها،لافتخرغيرهبهاانفردلوبأحاديث

فائفا.توثيقاالأئمةمنجمعوثقهوقد

هـ،833)751الدلنشمس،الجزريابن

علىلنمحمدبنمحمدبنمحمدأم(.0135-942

ثمأسدمشقىاالعمريالدينشمسالخيرأبويوسفابن

فىشئالإقراء،الجزريبابنالمشهور،الشافعيالشيرازي

دارسماهامدرسةفيهاوأنشأدمشقفيونشأولد.زمانه

مرارا،مصرإلىورح!عمر.ابنجزيرةإلىونسبتهالقرآن

وراءمابلادإلىتيمورلنكمعوسافرالرومبلادودخل

فيها.وماتقضاءها،فوليشيراز،إلىرحلثمالنهر،

فىالنهايةغايةالعشر؟القراءتفيالنشر:مؤلفاتهمن

رجالأسماءفيالدراياتنهايةالقراءبمطبقات

بمالقرآنففائلالتجويدبمعلمفىالتمهيدبمالقراءات

الحديث.في،المؤمنسلاح

ذاتامموارتزامعدنمندقيقةحبيباتالعقيقيالجزع

وأالحمرةإلىضارببنيبلونمنحنيةأومستقيمةأشكال

أسبلادامنزالهند،جوايوأررالبراريلوتعتبر.البياض

منالعقيقىوالجزع.العقيقىالجزعبهايوجدالتيالرئيسية

الخواتمفيتستخدمالتيالتكلفةالقليلةالكريمةالأحجار

الأبيض.العقيقعنيختلفنوعوهو.والمجوهرات

منأحيانابارز(نقشذوكريم)حجرال!صاميوويقبما

طبقاتهلتظهرومدببةمسطحةأشكالفيالعقيقيالجزع

اللونية.

العقيقبمالجوهرة،لأبيضالعقيقالكاميو؟انظر:

اليمانى.

-أ492هـ،74أ)396-الغرناطيجزيابن

مفسرفقيه.الغرناطيجزيبنأحمدبنمحمدأم(.034

أصوليفهو،بالفقهلعلمهإضافة.مختلفةعلومفينبغمالكي

بالأندلس.ولد.نحويأديبمفسرمتكلممقرئمحدث

الغرناطي،جعفرأبو:منهمعصرهعلماءكبارعنالعلمأخذ

كانوقد.وغيرهم،الحضرميالمجدوأبوالحفار،الحسنوأبو

محمدأبناؤهذريتهمنعليهتخرج.وفضلعلمبيتبيته

بنالدينلسانعليهتحرجوكذلك،اللهوعبدوأحمد

فىال!جيرالجامعفيخطيباكان.الخزرجيوإبراهيمالخطب

له.منطقهوبراعةأسلوبهلحسنكثيراالناسفيأثر،بلده

تفسيروهوالتنزيللعلومالتسهيلمنها:كثيرةمؤلفات

الفقهيةالقوانين،الأصولعلمإلىالوصولتقريبكبير،

الشافعيةمذهبعلىالتنبيه،المالكيةمذهبتلخيصفى

بمالدينعقائدقواعدفيالمبينالنور؟والحنبليةوالحنفية

غيرالستةالقراءأصولبمنافعقراءةفىالبارعالختصر

العامة.لحنفيالعامةالفوائد؟نافع

ا-321هـ،)721-757الكلبيجزيابن

الكلبي،جزيبنأحمدبنمحمدبنمحمدأم(.356

أندلسي،السلطانيةالدواوينكتابمنشاعر.اللهعبدأبو

جزيلابن.الأندلسأعلاممنأبوهكان.غرناطةأه!!من

الخطيبلنالدينلسانوقف،غرناطهتاريخفىكتاب

رحلتهبطوطةابنعليهأملىأسذياوهو.منهأجزاءعلى

.أم355هـ،756سنةفكتبها

هووالجزيء.دلمادةالأسا!ميةالوحداتمنالجزيء

الاحتفاظمعإليهاالموادتقسيميم!شالتيالجسيماتأصغر

تقعسيمتمإذاأما.للمادةالأساسيةالكي!يائيةبالخواص

العناصرذراتالعادةفييكونالناتجفإنالجزيء،

علىتحتويالماءنقطة:ذلكمثال.تكونهالتىالكيميائية

النقطةهذهتقسيمأمكنوإذاالماء.جزيئاتمنأسبلايينا

سوفالنقطةهذهفإنالماء،منواحدجزيءيتبقىحتى

تقسيمتمإذاأماللماء.الكيميائيةالحصائصكلفيهاتتمثل

الهيدروجينعنصريذراتفستبقىالماء،جزيء

فقط.والأكسجيمات

ببعضبعضهامرتبطةذراتمنالجزجاتوتتكون

موجبةنواةمنالذراتمنذرةكلوتت!ضن.معينبتنظيم

العسالبة.الشحنةذاتبالإلكتروناتمحاطةالشحنة

الجزيء.فىالموجبةوالشحناتالسالبةالشحناتوتتساوى

لتوضئتركيبةالكيميائيةالصيغالعلماءيستخدم

ذرقيمنيتكونالماءجزيءأنذلكومثالء،الجزي

الكيميائيةوالصيغة.واحدةأكسجينوذرةهيدروجين

وعددحجمعلىالجزيءحجميعتمد02+.هيالماءلجزيء

إلىاثنتينذرتينمنالجزيءويت!ضن.لهالمكونةالذرات

النيتريككأكسيدذرتينمنالمكونوالجزيء،الذراتآلاف

منالمكونوالجزيء،الذراتثنائىبالجزيءيعرف5*

.الذراتثلاثيالجزيءيسمىكالماءذراتثلاث

المعروفةالسوائلمعظموكذلكتقريباالغازاتوكل

موادوهنالك.جزيئاتمنتتكون،الصلبةالموادمنوكثير

وأبالأيوناتتسمىمختلفةوحداتمنتتكونأخرى

شحناتلهاالذراتمنمجموعةأو)ذراتالشوارد

بالمركباتالموادتلكوتسمىأسبة(.ساشحناتأوموجبة

الأيونية.

فكلوريد.الأيونيةالمركباتأمثلةإحدىهىوالأملاح

الصوديومأيونمنتحكونمثلا،(الطعام)ملحالصوديوم

ملحبلوراتوتترابط.السالبالكلوريدوايونالموجب
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ببعضها.الذراتهذهارتباطوكيفيةالجزيئاتفيعنصركلذراتعددلمعرفةالكيميائيةالمركباتالعلماءلبعفيدرستخطيطيرسم

.الذراتتمتلالتيبالكراتتخطيطيرسمعمليمكن،المعلوماتهذهعلىوبالحصولال!ثائعةابزيئات

ودلكترإ

عاث!را

لهبدروحبرارناد

ورلكترإ

عاتا!ر

لاتلكتروإ

الاكسحيردرة

ودرةهيدروحيردرتاتتحدعندمايتكونالماءجزيء

مشاركتهاطريقعنأعلاههوكما،واحدةأكسجين

الإلكتروناتتملأ.لاهأدموضحهوكمابالإل!ضونات

الدرات.كلفيالموجودةالفراغات

الماءجزيء

الموجبةالشحناتتجاذبنتيجةالصموديومكلوريد

يعرفبما،منتظمهندسيشكلفيالسالبةوالشحنات

أيضاالفلزاتوتختلف،الشحناتبينالكهربائيةبالقوى

علىاحتوائهاإلىبالإضافةفهي.الجزيئيةالمركباتعن

الإلكتروناتمنكبيرعددعلىتحتويالموجبةالأيونات

الفلز.خلالبحريةتتحركالتي

فيببعضبعضهاالجزيئاتترتبط.والمادةالجزيئات

وهذه،فالسدرفانقوىتسمىقوىبوساطةمجموعات

الجزيء.فيالذراتتربطالتيالقوىمنأضعفالقوى

قربمدىعلىالجزيئاتبينالتجاذبقوىوتعتمد

إذاالجزيئاتتتجاذب.بعضعنبعضهاوبعدهاالجزيئات

الاخر،عنأحدهماومنفصلانبعيدانجزيئانهنالككان

بعضهما.منقريبينكاناإذاوتتنافر

وضعفيتنتظمالجزيئاتفإن،الصلبةالحالةفيأما

وتهتز.متساويةبينهماوالتنافرالتجاذبقوىيجعل

لاولكنها،اتزانكمحورالوضعهذاحولالجزيئات

أما.الصلبةالمادةمنأخرىأماكنإلىمكانهامنتتحرك

الجزيئاتاهتزازفإن،الصلبةالمادةحرارةدرجةارتفعتإذا

قوىفيهاتعجزمرحلةإلىيصلحتىبشدةيزداد

وعندهابعضا.بعضهاالجزيئاتجذبعنفال!سدرفان

سائلا.وتصبحالصلبةالمادةتذوب

الكربونذراتمنسلسلةالبيوتانجزيء

الهيدروجين.ذراتمع

منالرغموعلى،بسهولةالسائلفيالجزيئاتتتحرك

تكوينمنيمكنهامماالجزيئاتبينتحاذبقوىتوجدذلك

ولذلك.المحلولتطايردونيحول،ألمحلولسطحعلىغشاء

السائلةالبلوراتتسمىالتي،العضويةالمركباتلبعضفإن

معينةحرارةدرجةفعند.الصلبةوالموادالسوأئلخواص

فإنالوقتنفسوفى،المحاليلمثلالمركباتهذهتنساب

قرببعضهامصطفةالجزيئاتونجدتنطما.أكثرجزيئاتها

عبربعضهاتنزلقعناقيدأوصغيرةمجموعاتمكونةبعض

السائل.البلورانظر:.معينةأتحاهاتفيبعض

الذيالأمر،فائقةبسرعةالجزجاتتتحرك،الغازاتوفي

يصطدموعندما.معدومشبهبينهاالتجاذبقوىأثريجعل

مرةبعضهماعنتبعدهماالتنافرقوةفإنغازفيجزيئان

يحتويهاالذيالإناءتملأالغازجزجاتفإنولذلك.أخرى

المتاحة.الفراغاتجميعفيبحريةتتحركلأنها

وأسائلةأوصلبةموادإلىالموادمعظمتحويلويمكن

بعضأماحرارتها.درجةخفضأوبرفعوذلك،غازية

درجةترتفعحتىالصلبةحالتهافيتظلفإنهاالمواد

الموادبعضأنحينفيجدا،عاليةدرجاتإلىحرارتها

منخفضةحرارةدرجةإلىتبردحتىالغازيةحالتهافيتظل

حالةمنالمادةفيهاتتحولالتىالحرارةدرجةوتعتمدجدا.

حجمعلى،الأخرىالمادةخواصوكذلك،حالةإلى
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قوىقوةمدىعلىوكذلك،ووزنهوشكلهالجزيء

جزيئاتها.بينأصفادرفان

الواحدالجزيءفيالذراتلبعض.ا!لفردةالجزيئات

.الذراتهذهبينروابطإنتاجإلىتؤديقويةتجاذبقوى

شكله،الجزيءداخلالقوىتحددكذلك.الرابطةانظر:

وأقلتجاذبأقوىتكونالتىالأشكالالجزيئاتوتأخذ

،الوجوهرباعيشكللهالنشادرءفجزي.الذراتبينتنافر

نيتروجينبذرةمرتبطةهيدروجينذراتثلاثمنويتكون

أرئذراتمنالعاديالبيوتانجزيئاتوتتكون.واحدة

عشربهامرتبطمتعرجةسلسلةشكلفيمنظمةكربون

كربونذراتستالبنزينولجزيء.هيدروجينذرات

يكونبينماجين،هيدررذراتستبهحلقياشكلاتكون

طويلة.لولبيةسلسلةالبروتيناتجزجماتمنكبيرعدد

ويمكن.الجزيئىوزنهبوساطةالجزيءوزنيعرف

الذراتلكلالذريةالأوزانبجيمالجزيئيالوزنإيجاد

أكسيدلثانيالجزجم!الوزنفمثلا،للجزيء.المكونة

21وهوالكربونذرةوزنباضافةإيجادهيمكنالكربون

،ذرةلكل61حواشوهوال!كسجينذرقطوزنإلى

.44حوالىالكربونأكسيدلثانىالجزجيالوزنويكون

باسميعرفجهازبوساطةالجزيءوزنقياسيمكنكما

الكتلة.مطياف

الحزيءفىالسالبةوالشحناتالموجبةوالشحنات

موزعةالشحناتهذهنجدبينما،لبعضموازنبعضها

المركباتففى.القطبيةالجزيئاتفىمتساويةغيربطريقة

إحدىفيتتجمعإيجابيةالأكثرالشحناتأننجدالقطية

سالبيةالأكثرالشحناتأنحينفىء،الجزينهايات

الجزيئاتبعضتوجدكما.الأخرىالنهايةفىتتجمع

بهاتتحركالتىللطريقةنتيجةوذلك،الممغنطة

الجزيء.دأخلاللإلكترونات

التقارب،مختلفيننوعينمنجزيئانيتقاربوعندما

نتاجويكونتفاعلهما،ذلكعنينتجأنيمكن،المناسب

يتقابلأنيمكنكماأكثر.أوجديداجزيئاالتفاعلذلك

التفاعلذلكعنوينتجليتفاعلانفسهالنوعمنجزيئان

فيهاتتجمعالتىالعمليةوتسمىكبير.واحدجزيء

بعمليةكبيراواحداجزيئامكونةالصغيرةالجزيئات

تكسيريمكنالقدروبنفسالبلمرة.ان!:.البلمرة

فوقالألشةبوساطةوذلكأصغرجزيئاتإلىالجزيئات

.النوويالإشعاعأو،السريعةالإلكتروناتأو،البنفسجية

الجزيئاتبعضدراسةللعلماءيمكن.الجزيئاتدراسة

الطريقةهذهوتظهر.الإلكترونيالمجهربوساطةمباشرة

العادةفيتكونلاالصورةهذهلكنء،الجزيصورة

ويستخدمفيها.الدقيقةالتفاصيلترىبحيثواضحة

وذلك،الجزيئاتلدراسةمباشرةغيرعدةطرقاالعلماء

حيودباستخدامالصلبةالمواددراسةطريقعنمثلأ،

الصلبةالموادبهاتحيدالتيالطريقةوتتيح.السينيةالأشعة

والتركيبوالشكلالحجممعرفةللعلماءالسينيةالأشعة

أيضاالعلماءيستخدمكما.الصلبةالمادةلجزيئاتالبلوري

المواددراسةفيالإلكترونيوالحيودالنيوترونيالحيود

النيوتروناتمنحزمةتمريرطريقعنوذلك،الصلبة

خلال،الإلكتروناتمنحزمةأو(،متعادلة)جسيمات

وأالنيوتروناتحزمةفىالتغييرملاحظةمع،الصلبةالمادة

أيضاالإلكترونيالحيوداستخداميم!شكما.الإلكترونات

.الغازاتلدراسة

دراسةبوساطة،الجزيئاتعنالمزيدالعلماءعرفوقد

فلكل.يبعثهأوالضوءالجزيءيمتصبهاالتىالطريقة

وبدراسة.يبعثهأوالضوءيمتصعمدماالمميزطيفهجزيء

للعلماءيمكن،للمادةالامتصاصطيفأوالانبعاثطيف

معرفة،ذلكمثال.المادةتلكجزيئاتعنالمزيدمعرفة

بينالروابطمدىمعرفةوكذلك،الجزيئاتوشكلحجم

بهاتتحركالتيوالطريقةالواحد،الجزيءفىالذرات

.الجزيئاتداخ!طاللإلكترونات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكيمياءالسائلالأيولى

المادةلصوءامدالجا

لعارارةأحدا

لقياسادكيمياءفىتستخدموحدةالجرامىالجزيء

التفاعلاتفيتشتركالتىالكيميائيةالموادكميات

مادةأيةمنالواحدالجزيءويحوي.الكيميائية

وأ،أيونأوجزيءأوذرة(ترليونبليون12.206)4

0.231*.422106الرقمهذايكتبالعادةوفىشق.

الرياضياتعالماسمعلىأفوجادرورقمعليهويطلق

أفوجادرو.أميديوالإيطالى

فىالأساسيةالوحداتأحدالجراميالجزيءيعد

فيالجراميبالجزيءالخاصوالرمز.للقياسالمتريالنظام

رالجرا!اتالجراممطالجزيءووزن.مولهوالمتريالنظام

الذريةالكتليةالوحداتمجموعهومادةبأيالخاص

الذراتلختلفالذريةالاوزانمجموعأينفسها،للمادة

يزن:المثالسبيلوعلى.الكيميائيةصيغتهافىالممثلة

جم.ا2ح،ورمزهالكربونمنالواحدالجراميالجزيء

الجزيءويزن،واحدةذرةعلىالكيميائيةصيغتهوتحتوي

لأنوذلك،جرامين2+الهيدروجينمنالواحدالجرامي

نأويمكن.ذرتانالجزيئيةوصيغتهواحد،جرامالذريوزنه

منجراميينجزيفنمعالكربونمنجرامىجزيءيتحد
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من-جمأ6-واحداجرامياجزيئاليشكلاالهيدروجين

.حول4،نلميثاازغا

الهيدروجينى.الأسأيضا:انظر

ماللبيتالذمةأهلمنتؤخذماليةمبالغالجزيلأ

وزنعلىوالجزية.عليهمالمجعولالخراجوهي،المسلمين

فكأنها،إليهاسديعماكافأإذايجزيجزىمن؟فعلة

وأموالهم،،أرواحهمبحفظالأمنمنمنحواماجزاءاعطت

ينكثوه.ولمبعهدهمأوفواما،إيذائهموعدم،وأعراضهم

منلتأمينيبرمعقدبموجبالجزيةتؤخذمصدرها.

بالتزاملهموتعهدالكفار،مندفعهاإلىالمسلمينأجاب

قاتلوا):تعالىقالالحدود.فىالإسلاميةالشريعةأحكام

حرممايحرمونولاالآخرباليومولاباللهيؤمنونلاالذين

الكتابأوتواالذينمنالحقدينيدينونولاورسولهالله

.92:التوبة!صاغرونوهميدعنالجزيةيعطواحتى

.القتالأهلفهمالجزيةمنهمتؤخذالذينأمادافعها.

والمفلوج،والأعمى(،مستديمبمرض)المبتلىالزمنفأما

،والصبيانوالنساء،،الفانيوالشيخنصفى(،بشلل)المصاب

منهم.تؤخذفلاالنساء،يخالطلاالذيوالراهب

أربعةدفعهالواجبمقدارهاإخراجها.وزمنمقدارها

ولإمام،الفضةمندرهفا4.أو،الذهبمندنانير

تجبفإنهاإخراجهازمنأما.ذلكفييجتهدأنالمسلمين

عنالجزيةوتسقط،المبرمالذمةعقدعلىالحولبحلول

.ماتأو،أسلمإنالذمي

مصالحفيوتصرف،المسلمينماللبيتتؤولوالجزية

لذلك.الإمامتقدير،حسبالعامةالدولة

عهدفيتدفعالجزيةكانتوالأحكامالشروطوبهذه

معوالنصارىاليهودعالقحيث!إنهمحمدالنبي

دينية.وحريةأمنفيالمسلمين

الذمة.أهلأيضا:انظر

بالماء.محاط،القارةمنأصغر،اليابسةمنجزءالجزدر؟

والأنهارالمحيطاتفيالجزرتقع،العالمبقاعكلفي

جزيرةفأكبر،الحجمفيكثيراالجزرتتفاوت.والبحيرات

مساحةتغطىالتيجرينلاندهيالعالمفي

أصغرمساحاتالجزربعضوتشغل.2كم0017526.2

.جريرةالصغيرةالجزيرةتسمى.مدينةفيميدانمن

فأستراليا.الحجمفىوالجزيرةالقارةبينالفارقينحصر

وبسببجرينلاند،أضعافثلاثةمنأكثرمساحتهاتبلغ

.قارةالجغرافيونصنفهاحجمها

مثلالبلدانلبعضبالكاملاليابسةالمساحةالجزرتكون

هذهمثلعلىالبشرمنملايينويعيش،والفلبيناليابان

هذهوبعض،بالسكاناهلةغيرأخرىجزروتوجدالجزر.

البرية.للحياةملاجئالجزر

للمهاجرين،توقفنقاطالجزراتخذتالتاريخعبر

بالوقودالسفنلتزويدومحطاتللتجارةوطرقا

الناسانتشارفيالجزرساعدتوهكذا.والإمدادات

.أخرىإلىقارةمنوالنباتاتوالحيوانات

السنين،منالملايينمئاتمنذالجزربعضتشكلت

سبيلعلىفايسلنداباستمرار.تتشكلجديدةجزروهناك

محيطي،لبركاننتيجةالسنينملايينمنذتشكلت،المثال

بركانيةجزيرةام639عامفىسيرتسيجزيرةوظهرت

أيسلندا.ساحلمنبالقربجديدة

علىيحتويالذيالبحرمنالواسعالامتداديسمى

تشكلتالحالاتمعظموفىأرخبيلا.الجزرمنكبيرعدد

تشكلتالمثالسبيلفعلى.الطريقةبنفسالأرخبيلجزر

المحيط.قاعمنتجمعتبراكينبوساطةجلاباجوسجزر

للجزر:رئيسيةأنواعخمسةتوجدالجزر.أنواع

-3)تكتونيا(حركياتشكلتجزر2-قاريةجزر-أ

حاجزية.جزر5-مرجانيةجزر4-بركانيةجزر

بعضتتشكلوقد.مختلفةبطريقةمنهاكلوتشكلت

ائتلافية.طرقبوساطةالجزر

مضىفيماكانتاليابسةمنمساحاتالقاريةالجزر

الأرضعنالجزربعفهذهتنفصلوقد.بالقارةمتصلة

،المثالسبيلعلىالبحر.مستوىلارتفاعنتيجةالرئيسية

علىيزيدمامنذأوروبابأرضمتصلةكانتالبريطانيةفالجزر

الكرةنصفمنأجزاءالثلوجغطتعندماسنة،01؟...

فىتسببت،الذوبانفيالثلوجبدأتوعندما.الشمالي

التيالأرضالمياهغطتلذلكونتيجةالبحر،مستوىارتفاع

الرئيسية.باليابسةالبريطانيةالجزيراتتصلكانت

المتصلةالأرضتعريةمنأخرىقاريةجزرونتجت

تياراتكانتالسنينآلافوخلال.الرئيسيةباليابسة

بينالموصلةالأرضتزيلالمحيطاتوأمواجوالأنهارالجداول

.والقارةالجزيرة

للحركاتنتيجةتتكون)تكتونيا(.حركياالمتكونةالجزر

صفائحمنللأرضالخارجيةالطقةقتكون.الأرضقشرةفي

ولكنهاشديدببطءشحركوهى،ضخمة)صلبة(جاسئة

،أخرىصفيحةتحتصفيحةتدفعوعندما.مستديمةحركة

السفلية.الصفيحةمنقطعاالعلويةالصفيحةتكشطفقد

هذهوبمثل.جزيرةلتشكلالموادهذهتتراكمالسنينوبمرور

الغربية،الهندجزرفيباربادوسجزيرةتكونتالطريقة

ألاسكا.منبالقربكودياكوجزيرة

)التكتونية(الحركيةالصفائححركاتتتسببوربما

ويعتقدبعض.عنبعضهااليابسةكتلتباعدفيللأرض
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واحدةقارةكانمماأجزاءالحاليةالقاراتأنالعلماء

هذهانفصلتسنةمليون002ومنذما،يومفيكبيرة

القطعبينالمحيطةالأحواضوتشكلتاليابسةالكتلة

المنفصلة.

جزراتشكلالصغرىاليابسةكسراتفإنوهكذا

جرينلاندجزيرتاتشكلتوقد)تكتونية(،حركية

بطيئةحركاتتحدثزالتوما.الطريقةبهذهومدغشقر

.جديدةجزرتشك!سيستمرولذلك.الأرضيةبالقشرة

أراضىتتحركأنالسنينمنملايينعدةبعدالمحتملومن

حزيرةلتشكلالغربىالشمالإلىكاليفورنياغربيجنوب

الشمالية.لأمريكاالغربىالشاطئفي

منتراكمورمادامنتتشكل.البركانلةالجزر

هذهوتشتمل،محيطةبراكينثورانبوساطةالمحيطقاع

البركانيةالجزربعضتشكلوقد.هاوايجزرعلىالجزر

فيالتيتلكوكذلك،ألوشيانجزرمثلجزيريةأقواسا

الجزرمنمقوسةضيقةسلاسلالجزيريةوالأقواس.اليابان

قاعفيالعميقةالخنادقحدطولعلىتتشكلالبركانية

الصغرىالأنتيللجزرالجزيريالقوستراكموقد.المحيط

نشاطنتيجةسنةمليون05حواليمنذالغربيةالهندبجزر

بركافي.

وتتكون،ومنبسطةمنخفضةجزر.المرجانيةالجزر

والشعاب.المرجانيةالشعابموادمنأساسيةبصفة

كائناتمنوتتركب،الجيريللحجرتكويناتالمرجانية

وتنموالشعابهذهتتشكلوبقاياها.الصغربالغةبحرية

ضحلة.دافئةمياهفي

التىالشعابمنالمرجانيةالجزرمنالعديدبناءويتطور

البركانيةالجزربعضوتغوص.البركانيةالجزرحولتنمو

تبعاألاخربعضهاويغمر،المحيطةالصفائححركةبسبب

يرتفعأوالجزرتغوصوحيثالبحر.سطحمستوىلارتفاع

إلاتبقىلاحتىلأعلىالشعابتنموالبحر،سطحمستوى

شعابهىالحلقيةالمرجانيةوالجزيرة.حلقيةمرجانيةجزر

حركياالمتكونةالجزروة

)تكتونيا(
لركانيةحريرة

البحيرةيسمىمركزيمائيبجسمتحيطدائريةمرجانية

وتكوم،الشعابمناجزاءالمحيطجةالأمواجتكسر.الضحلة

المحيطويحتوي.مسطحةرمليةجزرامشكلةالمادةهذه

بكينيمثلالحلقيةالمرجانيةالجزرمنالعديدعلىالهادئ

.المرجان؟المرجانيةالجزيرةانظر:.وإينوتاكأتول

وغرين)رملترسباتمنتتكونالحاجزيه.الجزر

الجداولتنخر.الشاطئخطبمحاذاةتتراكم(وحصى

شواطئمياهإلىالناتجةالرواسبوتحملضفافهاوالأنهار

الرمالوالرياحالمحيطيةالأمواجتجمعحيث.الضحلةالبحار

عزل.بقارةمتصلةمضىفيماكانتاليابسةمنقطعالقاريةالجزر

هدهمثلوتقعالبحر.سطحمستوىلارتفاعئيسيأاالرصتبعصها

.القاراتتحدوالتى،القاريةالأرففتسمىمعمورةأرصعلىالحرر

ةرلا

وتكوم.الشاطئخطعلىوترا!رملمنتتكودالحاجزيةالجزر

ويقع.ضيقةطوليةجزرشكلعلىالرمالالمحيطيةوالأمواجالرياح

للولاياتالأطلسيالشاطئطولعلىالحاجريةالجزرصالعديد

المكسيك.خليجلنماطئطولعلىوكدلكالمتحدة

القاريةالشظية

أصاء!الأخرىتحتصفيحةترلقعندما.الأرصيةللقشرةالصفالإلمشكلةحركاتطريقعنتتشكل)تكتونيا(حريهاالمتكونةالجزر

)يسار(.عمهاوتمفصللعيدااليابسةمنقطعةتنجرفعدماحركياحزيرةتتشكلوقد(.)يمينجزيرةلتشكلتتكوموربما،الصفيحةقاعمن
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خلالتثوروربما)الوشاح(،الأرضباطنفىطبقةمنوتأتىسصهرة()صحورالصهارةتخرجقد.محيطيةبراكينمنتشكلتالبركانيةالجزر

لتشكلالبحرسطحمستوىفوقوتظهرالحممتتراكم)الوسط(.المحيطقاععلىالحمممنهائلةكمياتالثوراناتترلسب(.)اليمينالأرضقشرة

المحيطة.البراكينبفعلواليابانهاوايجزرتكونتوقد)يسار(.جزيرة

تنموبرقدوبقاياها.الصغر،بالغةبحريةكائماتمنمكونةالجيريللحجرتكويناتوهي،المرجانيةالشعاببوساطةتشكلتالمرجانيةالجزر

مرجانياحاجزامكونةأعلىإلىالشعابنمتالبحرمستوىارتفعأوالجزيرةعاصتوكلما)يلى(.هابطهنيةبر!صيرةصلءالىبالثحاب

الحلقية.المرجاليةبالجزيرةتعرفدائريةشعابتبقىالحزيرةتغمرأنوبعد)وسط(.

مشكلةالشاطئلخطموازيةوالكثبانالتلالمنسلسلةفي

طولعلىالحاجزيةالجزرمنيةإلعديد.حاجزيةجزرا

،المتحدةللولاياتالأطلسسيللساحلالطفيفالمنحدر

المكسيك.خليجبمحاذاةوكذلك

امتدادعلىالموجودةالحاجزيةالجزربعضوتتشكل

فيماغطتالتيفالثلوج.الثلوجرواسبمنالشواطئ

منكبيرةتلالمنهاتراكمتالشماليالكرةنصفمضى

التيوهيمقدمتها،فيوالطينوالغرينوالرمالالصخور

هذهمنأجزاءوتسمى.ساحليةمناطقحالياأصبحت

تبقىولكن،غمرتأوبالتعريةحتتوقدبالركمام،التلال

حاجزية.جزرامشكلةالأخرىالأجزاءبعض

فيالقاريةالجزرتحتويالجزر.علىالحياةتتطوركيف

الواقعةلتلكمشابهةوحيوانيةنباتيةمجموعةعلىالأصل

الجزرلاتحتويهذاوعلىعنها.انفصلتالتيالقارةعلى

وأحيواناتأيعلىأصلاالحاجزيةأوالمرجانيةأوالبركانية

بالطيورمأهولةالجزرهذهأراضىوتصبح.أرضيةنباتات

تسبحالتيالأخرىبالحيواناتوأيضاالبحر،عبرتطيرالتي

علىالجزرإلىوالحشراتالحيواناتتحملوربما.إليها

بذورتطفووقد.الأخرىالأشياءحطامأوالأشجارجذوع

.الرياحأوالطيوربوساطةتحملأوالبحرعبرالنباتات

عنالجزيرةعلىتعيشالتيوالنباتاتالحيوأناتوتنعزل

فإنانعزالها،وبسبب،الأخرىبالأماكنتوجدالتيتلك

غيرأصنافإلىتدريجياتتطوروالنباتاتالحيواناتهذه

تطورت،المثالسبيلفعلى.الرئيسيةاليابسةعلىموجودة

كانتأسلافمنالجلاباجوسلجزرالعملاقةالسلاحف

التيالشمسدوارنباتاتبعضوتطورتبكثير.منهاأصغر

طويلة.أشجارإلىالجلاباجوسجزرعلىتنمو

حيواناتمنعديدةأنواعتنقرضأنالمحتملمنوكان

حيثالجزر،علىمعيشتهالولاآخرمكانأيفيالجزر

وقدالغذاء.علىمعهاتتنافسالتيأوالمفترسةالحيوانات

بسببمعينةطبيعيةخصائصالجزربعضأصنافتفقد

تعدلمربما،المثالسبيلفعلى.المعيشيةالطباعفيالتغير

ملايينوخلال،للطرانحاجةفيعديدةجزرطيور

فىالطيورهذهأجنحةتتناقصربماالتطورمنالسنين

.الطيرانمنالطيورهذهتمكنلالدرجةوالقوةالحجم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أسنشن

القمرجزر

يالكمارجزر

ريونيون

يرةجز،لسميرإ

لدينلاجر

فريقياإ

هيلانةسانت

وبرنسيبتوميساو

جزرمميشل،

فيردكيب

الشماليالقطب

درلباسفا

جزر،جوزيفنزفرأ

جزر،أيردما

غشقرملى

موريشيوس

يرةبر،ملفيل

مليازيافانو
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ليسياوندإ

لبحرينا

ورزدبسكا

نيوبور

يوانتا

تيمور

فرسانجزيرة

آسيا

جزر،كيويور

لينسحا

نكايلاسر

ةفورسمعا

لفلبينا

قبرص

تاوكاكرا

ليااسترأ

رويجدكور

جزر،يلكور

كيموي

جزر،يصلدلماا

كونجهوج

بانلياا

تسمانيا

رورلآا

لباإ

وركنيأ

لحدايرأ

يسلنداآ

لجزرا،يونيةلأا

تموسبا

جزرر،لبلياا

جيرسى

رودس

كرسا

ترازلكاأ

جرر،رلوشياأ

جريرة،ليسإ

يرةحر،فيبا

امودبر

حزيرة،دواردإبرنس

بسماركأرحبيل

الملايوأرخبيل

اووكيناأ

يلاندأيسترإ

يموتاكإ

حيمايووأ

حزرلاو،با

حزيرة،بتكيرد

أتولبكيمى

حزيرةبليليو،

بوحمفيل

بونمى

جزر،بونين

تاراوا

تاهيتي

جزر،تروك

يرةحز،كفونور

ساموثريس

سترومبولي

ينياسرد

سلامير

شتلاند

صقلية

نزيعير

حزر،روفا

حرر،للقناا

لريكا

كريت

كورسيكا

لطةما

يرةجز،نما

المتحدةالمملكة

كريستومونت

ميلوس

ميوركا

جزرالهبريدر،

هيلحولالد

حزيرة،وايت

ال!ثماليةأمريكا

حزربريبلو!،

الألم!الجزر

وميكلوندييرسان

حزيرة،ستاتن

جريرةلكو!ر،!ا

كيز!لوريدا

دئلهااالمحيط

حزر،تومواتو

لوتوفا

نجاتو

!ئىدلهاالمحيطاجزر

حزر،تجيلبر

جزر،ءاستولااحط

مواسا

يكيةلأمرامواسا

الغرديةساموا

آيلاندسوساشى

يلاندزآسولومولى

جزيرة،للكناداعوا

غوام

يدةلجداعييا

تولوافا

فيجي

يرةحز،نيتوبركي!

آيلاندلوج

حزيرة،ماكيناك

مشروع،لهاتنما

ليوفاوندلاند

جرر،رولينكا

أتولكريتيماتي

آيلالدكريسماس

جرر،كوك

قطكيريبا

جزر،لرشاما

جزر،ركيساسما

جرر،لارياما

حزيرة،يواميد

وروسا

يلمداليوز

لياوليدنيوكا

وايها

يرةحز،ويك

حزر،بيا

لجنوبيةاأمريكا

جزرالفوكلاند،فويجودلتييرا

حوماراجزر،الجلاباجوس

فرنانديزخوان

الغربيةالهندجزر

لدزآيلافيرحينيكاحاماأروبا

نيةلبريطاايند،لجراابودروبانتجواأ

كوباجريمادأ،الهولنديةالأنتيل

ساوكوراالعربيةلهنداحزرحزر

جزر،الكيمنالبريطمانيةالغربيةالهندحررأنجوبلا

جزرليوارد،الفرنسيةالعربيةالهندجزر!ارلادوس

حزيرة،المارتنيكدوميحيكاحزر،لبهاماا

هسبانيولاوالجرينادي!فينسنتسانتريكوبورتو

جزروندوارد،ونيفيسكريستوفرسانتولوباجوترينيداد

جزيرة،يوثلوسيامانت،وكايكوستيركس

الوبعوادجرر

الكبيرالمرجانيالحاجزانظر:الخضراء.الجزيرة

زياد.بنطارق(بمالطبيعية)المظاهر

)الزراعةإقديمالهايلاند،انظر:السوداء.الجزيرة

(.والحراجة

)صورة(بمالفرنسيةغياناانظر:.الشيطانجريره

.العقوباتمستعمرة

شبه،السعوديةبمالإماراتانظر:.العربجريرة

اليمن.بمالعربيةالصحراء؟العربيةالجزيرة

العربية.الجزيرةشبهانظر:.العربيةالجزيرة

ا!صمنالجنوبيافيءفيتقعف!ن!جزيرة

وهي.السعوديةالعربيةبالمملكةجازانمنطقةوتتبعالأحمر

وأخصبهاسكاناوأكثرهامساحةالأحمرالبحرجزرأكبر

بحرياميلاخمسينحوالىجازانمدينةعنتبعد.تربة

2،كما050بالتقريبيةالجزيرةمساحةوتقدرغربا،

وتتكون.كم04جهةوأعرضكم07فيهاجهةوأطول

هى:قرىعدةوتتبعها،الجزيرةقاعدةفرسانبلدةمن

المقيد،،الخسفينالخدود،،الطوقأبوالقصار،،المحرق

فرسانجزيرةيتبعكما.الحيمةقدصير،،ختبالمحصور،

جزيرة،زفافجزيرةالسقيد،جزيرة:هيالجزرمنعدد

.صغيرةأخرىوجزر،قماح

الجزر(.)أنواعالجزيرةانظر:.القاريةالجزيرة

.أتولكريتيماتيانظر:.كريسماسجزيرة
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اليمين()عليالملرجانيةالجزيرة

تعرفبمياهتحيطدائريةجزيرة

ويوضح.الضحلةبالبحيرة

الجزيرةأعلاهالمرسومالقطاع

جزيرةمكونةالمرجانيةالدائرية

باللونالمطلةبالبحيرةتحيط

كليا.الأسود

(بمالمغامرات)قصصالأطفالأدبانظر:الكئز.صيرة

لويس.روبرت،ستيفنسون

تتكونالبحرفيدائريةحلقةالمرجاندةالجزيرة

قمةتعلووهيالماء،فىمغمورساحلشكلعلىعادة

البحر.مياهسطحتحتالمغمورةالبركانيةالفوهات

فيهاتنموالتربةمنخفيفةطبقةالجزيرةعلىوتترسب

وتصبحالجزيرةعلىالمداريةالنباتاتوتنمو.النباتات

وأبركاالمرجانيةالجزروتضم.مرجانيةجزيرةبالتالي

الجزيرةالبحيراتمنأكثرأوواحدةقناةوتربط.بحيرات

فىعادةالمرجانيةالجزروتوجدبها،يحيطالذيبالبحر

.الهادئالمحيط

.المرجان:أيضانظرا

المرجانىالحاجزتمبينالمغئطيسيةالجزيرة

حواليبعدعلىأستراليافىكوينزلاندوساحلالكبير

الجزيرةوتعد.تاونزفيلشرقشمالمتراتكيلوعشرة

الجزيرةأجزاءمنوكثير.2كم05ومساحتها،وطنيامتنزها

ساحليةقرىبهاولكن.كثيفةبغاباتومغطىجبلى

الجزيرةسكانبعضويكسب.سياحيةمنتجعاتاتخذت

فيبعضهميعملكما.وضيافاتفنادقبإدارةرزقهم

.والبابايالأناناسوبيعزراعة

الجزيرةاسمأطلققدكوكجيمسالكابتنوكان

بالجزيرةأناعتقدلأنه،الجزيرةهذهعلىالمغنطسية

ولكن.بوصلتهعلىأثرالخامالحديدمنضخمامخزونا

مماثلة.مشكلةعناخرملاحأبلغأنإطلاقايحدثلم

وهىم،794الجزيرةفىجبلقمةأعلىارتفاعويبلغ

.كوكجبلق!ة

الكبير.المرجانيالحاجزأيضئا:انظر

الجددتصدبوهوالشثنأيضاوتسمىالجسأة

نأويمكن.واليدينالقدمينعلىماتتكونوغالبا،وتغلظه

الكعبعلىالجسأةظهورفىالضيقةالأحذيةتتسبب

الجسأة،منخاصنوعالقدمومسمار.القدموباطن

مسمارانظر:.للقدمالصغيرةالأصبععلىغالبايوجد

العادةفيتكوناليدينعلىتظهرالتىوالجسأة.القدم

منالعديدعلاجويمكن.طويلةلمدةاليدويللعملنتيجة

بمحلولدهنهاثمالماء،فىنقعهابطريقالجسأةأشكال

مستحضرأو(السالسليك)حمضالصفصافحمض

وهى،الجسأةلمعالجةأخرىطريقةوهناكاخر.ملطف

اللبادمنالوجهخشنةبقطعةفركهاخلالمنتلطفها

الإسفنج.أو

ألمانيا.فيالنازيدلحزبالسريةالشرطةالجستالو

الدولةشرطةوتعمي،الألممانيةاللغةمنالشسميةجاءت

عرفالذي-الجستابوالنازيالحزباستخدم.السرية

الجستابودمجوتم.المعارضةلقمع-ووحشيتهبسطوته

فيالألمانيةالنظاميةالشرطةمعأم339عامأنشئالذي

هيملر.هينريتعشالمنظمةهذهقائدوكان.ام369

النازية.،هينريتشهيملر،:انظر

مدكاأم(.كان632أ-)495أدولفسجستافس

وقدام.632عامحتى1161عاممنالسويدعلى

السويدكانتعندماالثانيجستافسباسمالعرشاعتلى

كسبأنوبعدوروسيا.وبولنداالدنماركضدحربفى

،أم063سنةألمانياداخلإلىجيشاقاد،الحروبهذه

وفى.الكاثوليكالرومانهيمنةمنهناكالبروتستانتلينقذ

بريتنفلد.موقعةفىالكاثوليكعلىانتصرأم631عام

فنألبرختقواتقواتهاجتاحتالتاليةالسنةوفى
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ميدانفىماتجستافسلكن.لوتزنعندوولنشتين

ضمكماألمانيافىالبروتستانتانتصارهأنقذوقد.المعركة

للسويد.ألمانيةأرضا

عاما.الثلاثينحربالسويدبمبمالجيش:أيضاان!

ملكأولام(.056-1)694الأولجستافس

نبلاءأحدجوهانسونآركابنوكان.المستقلةللسويد

أجلمنحارب،عشرةالثامنةسنوفىفاسا.قبيلة

رهيمة؟احتجزأنوبعد،الدنماركعنالسويداممتقلال

وأزاح،الفلاحينمنجيشاوكونالسويدإلىهرب

ملكا،جستافسانتخبأم523عاموفى.الدنماركيين

دينااللوثريةعقيدةوجعل،جيدةحكومةلشعبههيأوقد

للدولة.

السويد.:أيضاانظر

بيزنطةإمبراطورءم(.-65)482الأولجستئيان

حتىم725عاممنذ(الشرقيةالرومانية)الإمبراطورية

كوربسعليهأطلققانودفىالرومانيةالقوانينجيم.وفاته

أطلقكذلكأطدنية(.أالقوانين)مجموعةسيفيلزجوريس

أساسوهوجستنيانمدونةأو،جستنيانقانونعليه

أنظر:.اليومعالمفيالأممنكثيرلدىالقضائيةللأنظمة

وقد.الأعظملقبجستنيانعلىأطلق.مدونة،جستنيان

الرومانيةبالإمبراطوريةيعرفماكانمعظمعلىا!شولى

وكنيسةوالأديرةوالمرافىءالقلاعوبنىالبربر.منالغربية

انظر:بتركيا.بإسطبولالموجودةالشهيرةأياصوفيا

صوفيا.أيا

باسمالانتعرفالتيالدولةفيجستنيانولد

عامحاكممساعدالأولجستينعمهعينهمقدونيا.

جستنيانوأصبح،جستينتوفيقليلةأشهروبعد.م725

حاولت،جستنيانحكمفترةوخلالالأوحد.الإمبراطور

وكان.ثيودوراانظر:.سياستهعلىالتأثيرثيودورازوجته

إمبراطوريتهتوحيدحاولأرثوذكسيانصمرانيأجستنيان

جستنيانأضحطهدوقدواحد.نصرانيمعتقدتحت

الكنيسة(تعاليمعارضواالذين)أولئكالنصارىالمهرطقين

والوثنيين.

بمباليونانأثينافىالفلسفةمدارسأغلقم925عامفي

الوثنية.تدرسكانتالمدارسأنأحسلأنه

السادسالقرنثلاثينياتتلتالتىالأولىالأعواموفي

الواندالضدالحروبمنسلسلةجستنيانشن،الميلادي

يحتلونكانواالذينالغرببن،والقوطالشرقيينوالقوط

الخامسالقرنأوائلمنذالرومانيةالإمبراطوريةمعظم

.الميلادي

السادسالقرنمنالسادسالعقدأواسطوفى

منوجزءاوإيطالياإفريقياشماليجيوشهاحتلت،الميلادي

أسبانيا.

البيزنطية.الإمبراطوريةأيضا:أنظر

منمجموعةجستنيانمدونة.!وول!جستئيان،

الشرقيةروماإمبراطورالأولجستنيانأمر،المدنيةالقوانين

الدينرجالمنعشرةم،565عامحتىم527عاممن

الرومانية.القوانينمنمجموعةبانتقاءمملكتهفيالنصارى

سيفيلز،جوريسكوربسباسمالمجموعةهذهوعرفت

قانونأيضاعليهاأطلقكماالمدنيةالقوانينمجموعةوتعني

أكبرمنأنهاالمجموعةهذهعنعرف.جستنيان

بينجمعت.الحضارةمجالفيالرومانيةالإسهامات

عددفىممثلة،القانونيةوالمبادئالقديمةالرومانيةالقوانين

والتشريعالجديدةللقوانينتفسيربهاوألحقالقضايا،من

كانتالتيالقوانينالجديدالقانونوضح.المستقبلى

منكثيرفيللقوانينأساساالحينذلكمنذوأصبح،سائدة

جستنيانمدونةبتصنيفقامواالذينالعلماءقسما.الدول

واستخدمت،القانونمبادئأجزاء:عدةإلىالقانونهذا

وهيالقوا!ن،ومجموعة،والمحامينللطلابدراسيأكتابا

،والقراراتالمحاكماتمنالكثيريغطيقضائيسجل

،والمبادئالتشريعاتمنمجموعةوهي،وانحطوطة

المقترحة.الجديدةوالقوانينالمستحدثةوالقوانين

أمريكيرسامام(.089-191)3فيليب،جسدتون

الميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينياتفىمشهوراأصبح

عاموفى.للمدينةالكئيبةمناظرهبسببرئيسيةبصفة

للأشكالالظاهرالامستخدامعنجستونتوقفأم479

وامضةتجريديةمناظررسمذلكمنوبدلآ،الإنسانية

جستونواستخدم.الزاهيةالألوانمنخطوطبوساطة

انظر:.التجريديةالتعبيريةبالحركةاقترنبأسلوبخطوطه

خلالجستونعملعك!.التجريديةالتعبيرية

خفيةعلاقات،الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينيات

فىتتحركوكأنهابدتالتيالغامضةالأشكالبن

لمساتالمتأخرةأعمالهعلىوتسيطر.محدودةلامساحات

والرماديةالسوداءالألوانفيهاتظهركثيفتلوينذات

وفيجارفا.كئيئاشعوراتعك!رالتي،الفضيةوالبيضاء

رسمهومنفردا،أسلوباجستونطورالأخيرةسنواته

تشبهصريحةبطريقةالاجتماعيوالنقدألمحزنةالسخرية

،مونتريالفيجستونولدأحيانا.الكاريكاتيريةالصورة

فيكاليفورنيابولاية،أنجلوسلوسفىونشأبكندا

الأمريكية.المتحدةالولايات
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62عامافتتاحهتم.الحديثةالمحلقةالحسورأولمنأستراليافيمينايجسر

لويلز.الرئيسيوالبرأنجليزيجزيرةبينمايصلمترا.

الجسر

لعبوروالمركباتالناسيستخدمهمعبرأوبناءالجسر

بناءأمهندسونايتولى.للانتقالعقباتتشكلمساحات

والطرقالسحيقةوالأغواروالأنهارالبحيراتعبرالجسور

الجسورغيابوفي.الحديديةالسككوخطوطالوعرة

وأ،المائيةالممراتلعبورالزوارقاستخدامإلىالناسيضطر

.والوديانالأغوارتشكلهاالتىالعوائقحولالالتفاف

العديدإلىقليلةأمتاربينماالجسورأطوالتتفاوت

شيدهاالتيالإنشاءال!أضخممنوتعد،الكيلومتراتمن

سدفيالئشييدوموادالتصميمدورانحصروقد.الإنسان

أهمومن.المجالهذافييومبعديوماالمتزايدةالاحتياجات

تصبححتىبنيانهامتانةالجسورإنشاءفيالجودةمتطلبات

منأوزانإلىإضافة،الذاتىثقلهاحملعلىقادرة

يكونأنيجبكما.ومركباتبشرمنيستخدمها

منعليهيصرأمامقاومةعلىقادراالإنشائىهيكلها

تشملالتيالطيعيةالعواملمنالعديديسببهإجهاد،

.الحرارةدرجاتوتفاوتالعاتيةوالرياحالزلازل

وأالصلبمنهياكلأوخرسانيةهياكلالجسورولمحظم

176باعهطوليبلغتيلفورد.توماستشييدهعلىوأشرفصممه.أم8

الخرسانةأوالأسفلتمنطرقاتإليبالإضافة،الخشب

.والمركباتالمشاةلحركة

دعامتينعنيقلمالاإلىالجسورمعظمتستند

باعدعامتينكلبينالممتدالحيزويسمى.بالأرضتتصلان

،الأكتافالجسرلوفىالساندةالقوائموتسمىالجسر.

الدعاماتمنعددالأكتافبينالممتدالحيزويتوسط

.الأكتافبينالمسافةهوللجسرالكلىوالطول،العمودية

منلأكثرلاتحتاجقصيرةلمسافاتالممتدةالجسورومعظم

الجسورباسمتعرفولهذاطرفيها،عندالقائمةالأكتاف

عديدةدعاماتعلىالممتدةأنواعهاوتسمى.الباعأحادية

هيالطويلةالجسورومعظم،الباعاتمتعددةالجسور

الباعاتساعاباعاتهاأكثرويسمى،الباعاتمتعددةجسور

الرئيسي.

أكتافتشييدهفييستخدملاالجسورمننوعوثمة

تعويمهيتمإذ،العائمالجسرباسمويعرف،دعاماتأو

أخرىأنواعأو،المسطحةالزوارقمنعددأطواففوق

العائم.الجسرانظر:تحريكها.يمكنعواماتمن
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!3ء-

3وم،2هلأ...الجسرطوليبلغالبحري!.ودولهالسعوديةالعرليةالمم!!ةلينويصلايشرقية،لالممضقةالحرمديةحر!يقعفهدالملكجسر

.ام869اهـ،704عامافتتاحه

الجسورأنواع

جسور-ا:الجسورمنرئيسيةأنواعسبعةهناك

معقودةجسور3-جمالونيةجسور-2العوارض

مثبتةجسور6-معلقةجسور5-كابوليةجسور4

متحركة.جسور7-)كبلات(معدنيةبأمراس

أطوالهافيبعضعنبعضهاالأنواعهذهتختلف

ويتخذ.التحملفىوكفاءتهاباعاتهاوأطوال،الكلية

الجسر،طولبمقياسيتعلقفيماقراراتهمالمهندسون

موقعفيإنشاؤهالمزمعللنوعاختيارهمقبلباعاتهومقياس

التيالقصوىالحمولةمقدارالاعتبارفيويأخذون.بعينه

المتاحةالبناءموادإلىإضافةيتحملها،أنللجسريمكن

لإنشائه.

علىالمقامةالجسورمنكثيراتشمل.العوارضجسور

يسهلعوارصتسمىأفقيةدعائممنتشييدهايتم.الطرق

يمكنوبذلك.رأسيةدعاماتأوأكتافعلىأطرافهااستناد

هذهباعطولويمتد.المناطقمنكثيرفيللعبوراستخدأمها

أقصى.كحدم003الجسور

قائموهومسارير،علىتصميمهتمحيتأسمل،منفهدالللكجسر

ضخمة.خرسانيةقواعدعلى



بالبرتغالبورتوفيإيفلجسر
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العالم.فيحديديجسرأولإنجلتراعرفت.آيرنبريدججسر

مننماذجهاتتفاوت.السنينآلافسذشئيدتالجسور

التعقيد.شديدةأنماطإلى،جدولعلىملقىشجرةحذع

تاريخهاوحلالما.عقبةلاجتيازوسائلمعظمهافىوهي

علىتشييدهافيالمستخدمةالموادأشتملت،الطويل

مؤخراتموقدوالحديد.والحجروالمتسلقاتالخشب

والخرسانة.الصلبالحديداستخدام

كندا.فىالمعلقكابيلانوجسر

إنجلترا.فيالوسطىالعصورمنشوفامجسر

تايلاند.فيكواينهرعلىجسر

القلابة.للجسورشهيرنموذجلدنفيتاورجسر
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وكوينز.مانهاتنمابينيصل،نيويوركفيكوينزبوروجسر

المتحدةالولايات،فيرمونت،شورامفىمغطىجسر

لأمريكية.ا

هولمدا.،أمستردامفيالكالولىاسوعاسسكينيجسر

.اليابانكيوتوفيإن-شنسنجسر.طولهعلىتصطفالتيبالحوانيتيتميزإيطالا،فلورنسا،فيفيكشيو،بونتجسر

الجنوبيةبكورياسوونفيخشبيجسر
فرنسا.،ألمحييونفىدوجاردجسر



طريق

بعارف!ةجسر

ضةاعا

يعرف،العوارضجسورمنرئيسياننوعانوثمة

تشبهإذالصندوقية،العارضةذيالجسرباسمأحدهما

وأالأكتافبينيقعالشكلمستطلصندوقاعارضةكل

معللجسرالاعلىالسطحويتسق.الرأسيةالدعامات

منالصندوقيةالعوارضجسوروتشيد.عليهالممتدالطريق

بحوارضفيتصمالاخرالنوعأما.الخرسانةأوالصلب

حرفأو،اللاتيني)((حرفشكلفيأطرأفهاتتشكل

أكثر.أوعارضتانالجسرعلىالممتدالطريقوتسند)+(.

منيكونعندمالوحيةبعوارضجسرالنوعهذاويسمى

سابقةخرسانيةبعوارضجسريسمىأو،الصلب

بعوارضجسرويسمى،الخرسانةمنكانإذاالإجهاد

الخشب.منشيدإذاخشبية

تسمىهياكلتسندها.الجمالونيةالجسور

وتشيد.مثلثاتشكلفيأجزائهارصيتم.جمالونات

والأنهارالضيقةالجبليةالوديانعبرالجسورهذه

ممتدرئيسىبباعالجمالونيالجسريتميزوقدوغيرها.

أجزاءمنجمالونكلويتكونم،003منلأكثر

مثلثشكلفىالخشبأوالصلبمنمترابطةمتصلة

واحدةوحدةمنيتكونأنواعهاأبسطأكثر،أوواحد

فيبعضابعضهاإلىأطرافهافيمربوطةأطوالبثلاثة

مثلث.شكل

طريق

لونىجماجسر

طريقا

خرساني.بعقدجسر

-جممالون

العقدمثلتعمود
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واحدةجمالونيةوحدةمنالجسورهذهمعظمتتكون

أنواعهاوتتميزالجسر.يتوسطالذيالطريقجانبىعلى

فتعرف،الجمالوناتمستوىفوقطرقاتهابامتدأدالحدلمجة

الشالجسوروتسمى.الجمالونسطحجس!ورباسم

ذاتالجمالوناتجسور،الجمالوناتطرقاتهاتخترق

البينية.المسارات

بامتدادالبسيطالباعذوالجمالونيالجسريتميز

إذاأما.فحسبكتفينأودعامتينبينالاثنينجمالونيه

فيتحتمالجمالوناتمتكررالجسرالمسمىالنوعمنكان

أكثر.أوإنشائيةدعاماتبثلاثجمالونيةوحدةكلدعم

معيتناسبالجسوربناءمواقعبعضأنشبينعندما

اختياريقع،العوارضذيوالنوعالجمالونيالنوعمنكل

علىاقتصارهبسببالجمالونيالنوععلىالمهندسينبعض

نأبيدالاخر.النوعمعمقارنةالبناءموادمنأقلكميات

،الجذابلشكلهالعوارضذاالجسريفضلالاخربعضهم

وصيانته.تشييدهوسهولة

فيهاباعكلجسريةتشييدات.المعقودةالجسور

.م052طولهيبلغحتىالباعيمتدوقدعقد.منمكون

تشييديتمكانإذالجسور،أنواعأقدممنالمعقودوالجسر

فيمرصوصةالحجارةمنكبيرةقطعمنالأولىأنواعه

حالياويتمالعقد.استدارةبطول-أوتاد-أسافينشكل

وأالخرسانةمن،الباعقصيرة،المعقودةالجسورتشييد

الفولاذ.أوالخرسانةمنتبنىالباعطويلةوالأنواع،الخشب

بتأمينالمعقودةالجسورتصميمالمهندسينعلىيجب

.انهيارهيسببانفراجيحدثلابحيثعقد،كلجانبي

مستوىفوقتشيدالمعقودةالجسوربعضطرقاتانكما

مثنةأعمدةتسمىبأعمدةدعمهايستدعيمماالعقود

الطريقمنالناشئالجهدبتحويلألاعمدةهذهتقوم.العقد

الفولاذمنبعقدجسر

*طرين

بوليكاجسر

إرساءذراعكابو!طدراعباعتعلحق!معلق(

ك!ا



الجسر376

ا-حانبىباع-ا-رئيسيباع!هيىحانبىباعا-
مرساة-لرج-صرئيسىكبل

جسرمعلق.

المقامالطريقمنسوبويكونللجسر.الحاملةالعقودإلى

العقد.دورانمستوىتحتالمشدودالعقدذيالجسرعلى

دعاماتمنغيرهاأوعوارضالطرقمنالنوعهذاويدعم

هذهأنكماالعقد.حدبةأعلىإلىمشدودةأفقية

الطرفيةبالنهاياتتتصلالأفقيةوالدعاماتالعوارض

الأكتافوتقومالعقد.وانهيارانفرأطهايمنعمماللعقد،

الجسر.ثقلبحمل

أفقيتيندعامتينمنتتكون.الكابوليةالجسور

موضعينمنتمتدانكوابيل،باسمتعرفانمنفصلتين

منتصففوتوتلتقيان.مائيممرضفتيعلىمتقابلين

دعامةبوساطةاهمتدانطرفاهمايتصلحيث،المائىالمجرى

الجسرباعيصلوقد.أوجمالون،عارضةأو،أفقية

تقريبا.ءم05الكابولى

ذراعأحدهمايسمى،جزأينمنكابولكلتحكون

ذراعيمتدالكابولي،الذراعالاخرويسمىالإرساء

الذراعطرفيأحدويرتكز.والدعامةالكتفبينماالإرساء

مستوىفوقأدلاخرطرفهيمتدبينما،الدعامةعلىالكابولي

الضفةمنالممتدمثيلهمعتحوازىحتى،المائىالممر

المعلق.الباعباسميعرفبجزءتوصيلهمافيتم،الأخرى

باعيباسميعرفانبجزأينالكابوليةالجسورمعظمتشيد

باعيتكون.المركزيالباعيمسمىواحدوجزءالإرساء،

منفيتكونالمركزيالباعأماإرساء.ذراعمنالإرساء

جانبىمنالممتدينالكابولذرأعىإلىإضافة،المعلقالباع

ئط.الماالممر

جمالونيةهياكلمنمشيدالجسورهذهمنالكثير

انظرالإجهاد.سابقةالخرسانةأوالفولاذمنمعظمها

والخرسانة.الإسمنت

!ير-؟

قلابجسر

!!

رفعيجسر

أنواعأكثرالجسورهذهتكونربما.ا!لعلقةالجسور

الامتداد،الشالمحالرئيسيبباعها،للإعجابإثارةالجسور

منكبلاتعلىمحمولبطريقتتميزإذالرائعومظهرها

الجسر.طرفيعلىشاهقينبرجينإلىومشدودةالفولاذ

مساحاتعبرباعاتهالتمتدالمعلقةالجسورتستخدم

الحالاتمعظمفيمنهاالواحدالباعيربوقدشماسعة،

رئيسيةباعاتلبعضهاأنكما،م003منأكثرعلى

أيضاالجسورهذهتشييدوشم.أم)002منلأكثرممتدة

شديدةالوديانأو،العميقةالمائيةالمساحاتفوقلتمتد

بناءفيهايكونأخرىموا!فىتستخدمكماألانحدار،

تحتاجلاوهى.التكاليفوباهظبالإلصعوبةالدعامات

منواحدامنهماواحدةكلتسنددعامتينمنلأكثر

.الأبراج

صهـاحانبيباع-ا-رشسيباع-ا-جالبىباعا!

.القيثارةأوتارأومروحيبنمط)كبلات(معدنيةبأمراسمثبتجسر

صااصاصمموا*ا!ا*

----إ!---



معروفةجسور

سملاا

معلقةجسور

همبر

فيراتزانومضايق

الذهبيةالبوابة

ماكيناك

سيتو-بيسانمينامي

الثانيالبوسفور

لأولاالبوسفور

واشنطنجورج

أبريل52

بروكلين

كابوليةجسور

كوييك

ثفور

كاساوأءمينا

باريجونكومودور

لكبرىاأورليانزنيو

هوراه

فولاذعقلىجسور

ريفرنيوشلال

بايون

ميناءسيدنى

كوفازد

فريمونت

مانبورت

بأمراسمثبتةجسور

يانجبو

إكيوتشي

فريزرألكس

يوكوهاماخليج

الثانيهاورا

كروسنجسيفرن

الثاني

تشاوفرايا

الموقع

،نجلترأهلمنبالقربهمبرنهر

نيويورك-ستاتن-لروكلينبمزيرة-المضايق

الأمريكيةالمتحدةالولايات

كاليفورنيا--مارين-فرانسيسكوسانمقاطعة-الذهبيةالبوابةمضيق

المتحدةالولايات

-ميتشيجاد-ماكيناو-إجناسساتمدينة-ماكيماكمضايق

الأمريكية.المتحدةالولايات

الياباد-ماروجاميقربداخلىبحر

تركيا-البوسفورمضيق

تركيا-البوسفورمضيق

المتحدةالولايات-نيوجيرسي-ليفورت-ليويورك-هدسوننص

البرتغال-لشبونة-تاجونو

الأمريكيةالمتحدةالولايات-نيويوركبمدينة-بروكلين

كنداكويبك-نيكولاسسانت-فويسانت-لورنصسانتنص

أسكتلندا-أدنبرةقربفورثمضيق

بانيىا-كاأوساخليج

نيوجيرسى--جبورتبريد-نيابنسلفا-تشستر-يلاويردلهر

الأمريكية.المتحدةالولايات

المتحدةالولايات-لويزيانا-أورليانزنيو-الميسيسيبىنهر

الهند-هوراهكلكتا-هوغلينص

الأمريكيةالمتحدةتالولايا-الغربيةفرجينيا-فايتفيلقرب-ريفرنيو

-نيويوركآيلاند!شاتن-جيرسىنيوجزيرة-بايون-كلدانكل

الأمريكية.المتحدةالولايات

أمشراليا-سيدليشمال-سيدني

تشيكياحمهورية،بايسكمنبالقربفلتافا،نهر

الأمريكيةالمتحدةالولايات-أوريجونولاية-بورتلاند-ولياميتنهر

كندا-البريطانيةكولومبيا-فانكوفرقرب-فريزرنهر

()كبلاتنيةمعلى

الصين-شنعهاي-نجبوهوانهر

باناليا-هيروشيما-حلىدابحر

كندا-البريطانيةكولومبيا-فانكوفرقرب-فريزرنهر

باناليا-طوكيو

الهند،وراها-كلكتا،هوجلينهر

ويلزتشبستاو،منبالقرب-إنجلترابريستولقربمحيفرننهرمصب

المتحدةالمملكة

تايلاند-بانكوك-تشاوفرايانهر

الباعطول

الرئيسي

)بالمتع

892،1

028ءا

158،1

001،1

090،1

740،1

6701،

13"13

486

541

521

048

457

518

3"ه

383

383

366

662

094

465

046

457

456

045

377الجسر

افتتاحتاريخالكليالطول

الجسرالجسر)طول

بالمتعوالمداخل

22،2"

1764،

2737

52674

12723

051،1

056/1

451،1

223،3

،8251

879

0238

3/3".

241،4

130،4

5ء6

249

92257

914،1

458،2

458،2

22"14

لأ6547

097

039

086

823

126،5

781

م8191

م6491

م3791

م5791

م8891

م8891

م7391

م3191

م6691

م1883

مأ117

أم098

ما749

ما749

مأ589

ما439

م7791

م3191

م3291

م8391

م7391

م6491

م3991

م1991

م8691

م9891

م2991

م6991

م8691



الجسر378

لغ(ت!ا)معروفةجسور

الموقيلالمما

هيتسويشى-جيما

جيماكورو-ايوإ

جمالوناذاتجسور

كلاركماركطريق

لسريعا

ستورياأ

وشيماأ

الياباد-كوراشيكيقر!داحليبحر

اليالاد-ثوراشي!حمطقر!داحليبحر

مكررةت

ياتأ!ا،ا،ليةالحمو!!اروليا،رلمسودتمت!ا،كوبرلهر

الأمري!جةالمتحدة

المتحدةا!لاياتا-واشسطنميحلر-ريحودأ-أستورياكولومبيانص

اليابار-شيماأوحزيرة

خرسانيعقلىجسور

تياوا!-كركحريرة-تيكيالأدريالبحراصك

لياستراأ-ممبسيد-تامابرال!سفيلجلاد

صندوقيةلوحيةعوارضذواتجسور

الحراري!ص-ت!:كب-حانمروديريو-عواسالراحليجنيتيرويريو

صرليا-للحراد-سالالص(1)سافا

تجميعيةجسور

شارترانبورتمعبر

المزدوخ

لخليجالجسريالنفق

تشيسابيك

فرانسيسكو-سان

أوكلاند

فهدالملكجسر

الأمري!حها!تحدهاأسا،ياتا-يريا،أس-سدثيما-لرأورلياسيو

الأمريكية.المتحدةالولايات-لرحي!يا-تشارلزكيص-هريكيب

المتحدةا!لاياتا-اجفورلياكا-فراسيسكوسانحليح

أسحري!ا-السعودية-ا!رلىاالحليح

الباعطول

الرئيسي

)بالمتر(

42

42

37

افتتاحتاريخالكلىالطول

الجسرالجسر)طول

بالمتعوالمداخل

297

297

140،5

6(613

020،1

758

57047،

504،28

233،13

8891ء

8891ء

م2991

م6691

م7691

أم917

أم649

م7291

م5691

مأ156

مأ969و

مأ469

أم136

م8691

درمطم!

البرجين.هذينبينالمعلقللجسرالرئيسىالباعيمتد

ومعظم.ومرساةبرجبينالجانبي!تالباينمنكليمتدكما

طرفيعلىضخمةخرسانيةكتلمنمشيدةالمراسىهذه

الجسر.

الرئيسية،بالكبلاتللأبراجالمدعمةالكبلاتتسمى

علىالكبلاتهذهمنمجموعتانمعلقجسرولك!

تأمينيتماحيثالجسر،طرفيبينمنهماكليمتد،الأقل

بالنهاياتمتصلةالرئيسيةالكبلاتأنكما.بمرساةربطه

كبلكلشصلالتيالرأسيةالمعلقةللكبلاتالعلياالطرفية

علىالممتدبالطريقالسفلىالطرفيةنهايتهعندمنها،

الجسر.

مما،المعلقةبالجسوراهتزازاتالشديدةالرياحتحدثقد

ويتم.القصوىالاضطراريةالحالاتفيإغلاقهاإلىيؤدي

لتقليلطرقاتهاتسندسميكةبتركيباتمعظمهاتزويد

وأالتثبيتعارضةباسممنهاالواحدةتعرفالاهتزاز،

التثبيت.حمالون

الجسورتشبه)كبلية(.معدنيةبأمراسالمثبتةالجسور

معدنية،-كبلات-بأمراسمشدودةطرقاتهاإنإذ،المعلقة

الحاملةالكبلاتأنإلاطرفيها،عندأبراجمنهاولكل

.بالأبراجمباشرةتتصللطرقاتها

لوحت!ابالأمراس،المثبتالجسراستخداميمكن

ومعظم.فقطواحدبرجدعمعلىأساساتهاقتصرت

منمشيدبعضهاأنإلاباعات،بثلاثةمشيدالجسورهذه

طولهرئيسىبباعيتميزكفاءةوأكثرها.وباعينواحدبرج

منكبلاتهاتوصيليمكنالجسوروهذهتقريئا.م002

طرايق.عدةمنبواحدةالأبراجإلىعليهاالمشيدالويق



937الجسر

راخنموذحوهو.الميلاديعشرالسادسالقرنأواحرفيلونتيداآنطونيوشيدهلإيطاليا.البندقيةبمدينةكنالالجراندمجرىعبريمتدريالتوجسر

.المعقودةللجسور

حافتيعلىنقاطعدةمنالكبلاتبهاتمتدطريقةمنها

وأخرىشعاعينمطشكلعلىالأبراجقممإلىالطريق

نقاطإلىالطريقعلىعديدةنقاطمنالكبلاتفيهاتمتد

أوتارنمطأوالمروحيالنمطيسمىبماالبرجعلىمتفرقة

علىواحدةنقطةمنالكابلاتمدتإذاأما،القيثارة

النمطباسمفتعرفالبرجعلىنقاطعدةإلىالطريق

النجمي.

وأكلياإزاحتهيمكنبطريقتتميز.المتحركةالجسور

المائي.المجرىعلىالمبحرةللسفنكافياممراليفسحجزئيا

القلابةالجسورهىالمتحركةالجسورمنأنواعثلاثةوثمة

الجسريتأرجح.الدوارةوالجسورالرفعيةوالجسور

جنبيه،بأحدينفتحبعضها،لينفتحأعلىإلىالقلاب

رفعفيمكنالرفعيةالجسورأما.الوسطينفئفىوبعضها

الطريقليفسحعمودياالبرجينبينالحيزفيالواقعجزئها

المركبالدوارالجسرأما.خفضهثماسمفن،لمرورالمائي

المائيالطريقليفسحجانبافيستدير،مركزيةدعامةعلى

كبرهوالدوارالجسرقصورأوجهوأحد.السفنلمرور

مما،المائيةالمساحةفىالوسطىالدعامةتشغلهالذيالحيز

.الكبيرةالسفنمروريعوق

تاريخيةنبذة

وجذوع،المتسلقةالنباتاتفروعتكونأنيرجح

مجاريعبرجسوراقديماالناسأستعملهماأولالأشجار

معقودةقنطرةالمؤرخونعرفهجسرأولوكان.المياه

بنىوقد.م.ق0022عامحواليبابلفيشيدت

أليونانقدماءوكذلكالقدماء،والمصريونالصينيون

الطوببنائهافياستخدموا،معقودةقناطروالرومان

.والحجارة

تشيدالمتحركةالجسوركانت،الوسطىالعصوروفي

القارةفىالحصونمنبالكثيرالمحيطةالمائيةالخنادقعبر

السادسالقرنفيالجمالونيةالجسورتطويروتم.الأوروبية

وأالخشبمنيبنىالجسورمعظمكانإذ،الميلاديعشر

بدأحيث،الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرإلىالحجارة

هذهفيالمطاوعوالحديدالزهر،الحديداستخدأم

شيدتالتيالمعلقةالجسورمنكثيراإنثم.التشييدات

معلقةأطرافهاكانت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائل

ذيجسرأولبناءواكتمل.المطاوعالحديدمنبسلاسل

كابوليجسرأولتدشينوتم.ام478عاملوحيةقاعدة

التاسعالقرنأواخروفي.ام087العامحواليفيحديث



الذهبيةالبوابةجسر038

تشييدفيالرئيسيةالإنشائيةالمادةالفولاذأضحىعشر

زيادةفىالحديديةالسككتطويرتسببكماالجسور.

الفولاذ.منالمشيدةالجسورانتشار

وبعد.أم986فيالخرسانةمنجسرأولبناءوتم

تشييدفىالمسلحةالخرسانةالمهندسوناستخدموجيزةفترة

الاهتمامظهر،العشرينالقرنمنالثلاثينياتوفيالجسور.

أولبناءتمكما.الأغراضلهذهالإجهادسابقةبالخرسانة

.أم559عامالكبليةالمعدنيةبالأمراسالمتبتةالجعسور

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

المح!صمةةالححىجسربروكلإ،

القولرالذهميةالموابةحسر

!سأحطاأوكلاند-فرالسيسكوسارخليجحسر

حسرلمدد،الطبيعىالحسر

الهمدسةفهدالملكجسر

جسرواشسطر،حورح

الموضوععناصر

الجسورأنواع-ا

المعلقةالحسورهـ-العوارضجسور-أ

معدليةبأمراسالمتشةرالحسر-والجمالونيةالحصور-ب

)كملية(المعقودةالحسورج

المتسهـكةالحسور-زبوليةالكاالحممور-د

تاريخيةنبذة-2

المعدقهالجسورأكبرمنالذهبيةالبوابةجسر

حليجمدخل!يتقعقناةفوقويمتد،العالمفيالمشهورة

.المتحدةبالولاياتكاليفورنيا،بولاية،فرانسيسكللممان

بينكم7372.طولهيبلغالذيالجسرهذايصل

وتظوفرانسيسكو،لمسانجزيرةوشبهكاليفورنياشعمالي

أبهااقضعندالسفنراكبويراهاالتيالمنشآتبينمنأبراجه

بعدوعلىالجسر،جانبيعلىالأبراجتقوم.المدينةمن

اغطرالفولاذمنكابلينتدعموهي،الأطرافمنم034

)المس!افةباعهطوليبلغالجسر.تثبيتمكانفيسم39

فيالفاصكالمسافاتأطولوهي،أمر028(الأبراجبين

وعرصصهاالماءصعطحفوقم67الأرضيةترتفع.العالم

هذاصمم.وأرصفةطرقمساربمشةوعليهام،27

عامالإنشاءوأكمل،ممتروس.جيحوزيصالجسر

أمريكي.دولارمليون5.35بلغتبتكلفة،أم379

الجسر.البوسفور،:انظرالبوسمور.جسر

)فينيسيا(،البندقيةمدينةفيجسرالئئهدات!جسر

دوجزقصربينالموجودالقنالالجسرويعبربإيطاليا.

علىالتنهداتجسرالحممأطلقوقد.السياسيوالسجن

منذعبورهعليهمينبغيكانالتسماءالمساجينلأنالمبنى

الفصرإلىالسجنمنيرحلونالمساجينكانبعيد.عهد

جينالمساكانوإذاالجسر،فوقمرورهمخلال،للمحاكمة

ضلالمنفيهمالإعدأمحكملتنفيذإرسالهمسممذنبين

الجسر.منآخرممر

الإي!لاليالمعماريالمهندسأخنهداتاجسرصمموقد

وقد.أم006عامنحوبناؤهاست!صمل!تينو.أنطويخو

شيلدبعنوانشعريةقصيدةفيالجسرإلىبيرونأ!ردأشار

.هارولدز

منأوكلاند-فرانسيسكوسانخليججسر

للإب!!ار.صالحةمياهعلىالمقامةالعالمفيالجسورأطول

الذهبيةالبوابةجسر

المعلقةالجسورأطولأحد

رئيسىداعله.العالمفى

وطول.م082،1لطول

يمتد.م2)737إحمالي

قن!اتأحدعبرباعه

فرانسيسكو،صادحليح

!كو!رابسانويصل

لاية!فيمارينبمقاطعة

كاليفوروديا.



يعدالتنهداتجسر

مدينةفيبارزامعلما

بإيطاليا.البندقية

بينالمتحدةبالولاياتفرانسيسكوسانخليجفوقيمر

بكاليفورنيا.فرانسيسكووسانأوكلاند

إلىطولهويمتدجسور،مجموعةمنالج!سرويتكون

يتسعكما،المداخلمناثنينذلكفىبمااكم3منأكثر

.ام369عامافتتاحهتموقد.طابقينذاتسفنلعبور

(.المتحركة)الحسورالجسرانظر:ادواراب

جسرمعركةأنهت.معركةستاممورد،جسر

يدعلىلإنجلتراالمزمعالغزوأم660عامفيستامفورد

منالثانيهارولدشمقيقوتوستيجالنرويجملكهاردرادا

طويلةسفينة003فوقأووزنهرفيأبحرواوقدإنجلترا

بعدالغزاةوهزمشمالأ،الثانيهارولدسار.يوركلمهاجمة

ثلاثةوبعد.وتوستيجهاردرادامنكلوقتلضارصراع

وبدأالجنوبيالساحلعلىالنورمنديالدوق،وليمنزلأيام

لإنجلترا.النورمنديالفتح

هارولد.:أيضانظرا

المعروفومن.الطبيعةكونتهجسرالطييعىالجسر

ويتكون.السنينالافيتطلبالجسوربعضتكوينأن

التيالمياهفعلنتيجةالأحيانمنكثيرفيالطبيعىالجسر

طبقةهناككانتفإذا.ولينةهشةصخورعبرطريقهاتشق

381الجسرالعائم

الصلبةالطبقةتبقى،الهشةالصخرةقمةفيوصلبةصخرية

أغلبفيالطيعيةالجسوروتتخذجسراوتكونثابتة

.القوسشكلالأحيان

تعورذات)زوارقأطوافتدعمهجسرالعائمالجسر

ويسمى.أخرىعواماتأو-معدنيةوأسطوانات(عريضة

أرضيةوضعويتم.الأطوافجسرباسمأحياناالعائمالجسر

العائم.الجسرعبرالخفيفالمعدنمنألواحأوالخشبمن

فتراتخلالخاصةأهميةالعائمةالجسوروتكتمسب

تدمرهاالتيتلكمحللتحلالجسورهذهبناءويتم.الحروب

العائمةالجسوربناءفيمتخصصةقواتوتقومالعدو.قوات

الجنودويقوم.النيرانوابلتحتحتىاليةبدقةالأنهاربتجسير

الأطواف.إلىبإحكاموربطهاجزء،إثرجزءاالأرضيةبوضع

أنهامنالرغمعلى،محدودةتحملقوةذاتالعائمةوالجسور

للجنودبدولا.الطرقاتعلىالمألوفةالمركباتلحملتكفي

لتفاديالجسورهذهعبورلدىخطواتهميغيرواأنمن

أهميةواتضحت.منتظمةبخطواتسيرهملدىتأرجحها

الثانيةالعالميةالحربخلالأوروبافيالعائمةالجسوربناء

الجسورالمنسحبةالقواتنسفتعندماأم(،145-ا)939

للقواتالتابعونالمهندسونوقامالأنهار.أهمعلىالمنشأة

للجنودأتاحمما،العائمةالجسورببناءالمصريةالمسلحة

،-!!كا-+!ص؟ئم!جبمتمحيرء!

!ير-كا!!ء-!كا-س-ء،س!عجكا-ء*ووتموض

3!/!يرجمبر؟!كب!:غ!ء!ورلأ،*ءح!جمدكيماكاكاكا--سلأ

"!%آ،

أبرأ

!
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فىبارليصخطوتحطهيمالسويسقناةعبورالاليةوالمعدات

فيالعائمةالجسورواسعتخدمت.أم739أكتوبرمعركة

عمقيجعلالتيالأماكنفيدائمةجسوراالمتحدةالولايات

تشييدوتم.أخكاليفاباهظةعمليةالجسر،دعائمبناءك!المياه

واشنص.ولايةفيالمسلحالإسمنتمنعائمةجسوبىثلاثة

أمريكافيعائمامتدادباعأطولالجسورهذهولأحد

واشنطن.بحيرةعبرم192.2بطوليمتدإذ،الشمالية

(؟المتحركة)اسورالجسرانظر:اووك.اب

القلعة.

.)حدود(لجسرا:نظرا.لمزدوجالجسرا

(.ا!عقودة)الحسورلجسرا:نظرا.المعثودلجسرا

لسلكا(،إدضاحى)ر-الجسر:نظرا.لمعلقالجسرا

(.السلك)1!شحدامات

الشري!نالحرمينخادمحكومةبنتهدهدالملك!جسر

العربيةالمملكةب!تليربطالعزيز،عبدبنفهدالملك

البلدين،بينالأخويةللعلاقاتتوثيقا،والبحرينالسعودية

بسهولة.بينهماالانتقاللحركةوتيسيرا

مزودوهوكيلومترا،وعشرينخمسةالجسرطوليبلغ

أثناء-يعر!وكان،أصلازمةاالخدماتمرافقبكافة

افتتاحوبعد.البحرين-السعوديةجسرباسم-تشييده

الأولربيعفىالبلدينعاهلاحضرهحفلفيالجسر

الشيخسمواختارم،8691نوفمبرأهـالموافق704

جسراسمالبحريندولةأميرخليفةالسلمانبنعيسى

ذلك.علىالتسميةوصارت،المشروعلهذادهدا!للك

خطواتمنمهمةخطوةفهدالملكجسرويعد

فيحيويةانتقالحركةيشهدحيث،الحضاريالتحدي

.اليومساعاتمداروعلى،الاتجاهين

البحرين.؟السعودية:أيضاانظر

منشعبانفيالجسرموقعة!نت.موقعةالجسر،

،العراقفىوالفرسالمسلمينبينللهجرةعشرةثلاثسنة

ءبيدأبيبقيادةعنه،اللهرضي،الخطابب!عمرخلافةفي

النمارقمعركةفىالفرسعلىانتصرالذيمسعود،ابن

ءبيدأبوواصل.معركة،النمارقانظر:.المعركةهذهقبيل

الفمسببلادالإسلاميةالفتوحاتجبهةفيالمسلمينقائد

ومعركةبكسكرالسقاطيةمعركةفيالفرسعلىانتصاراته

الجسر.فيللمسلمينهزيمةالنصرهذأقابلولكنباقسياثا.

لهـتهحشدواالفرسأنالهزيمةهدهأسبابمنوكان

أ!ال:كبارا،قادةعليهموولوا،عظيمةحشوداالمعركة

وخبطت،الفيلةومعهموالجالينوس،جاذويهبنبهمن

عضدفيذلكففت،مميتةخبطةعبيدأباالفيلةإحدى

المسلمينمنآلافأربعةعبيدأبيمعواستشهداهسملمين،

وقتيل-الجسرانهياربعد-الفراتفىغريقبينما

حتىالناسالشيبانيحارثةبنالمثنىوحمى،بالسلاح

سلم.منعليهفعبرالجسرنصب

الىخازمنمفرغأنبوبجسلرأنبوب.أدبوب!جسلر،

يحتريزجاجيأنبوبمنيتكون.النيونبمصباحشبيه

وهـواءوالأكسجينوالنيتروجينالهيدروجينكغازغازعلى

صكلندساطعةبألوانتبدوالغازاتجعلت.الضغطمنخفض

أنبوبالعلماءيستخدم.الأنبوبعبركوبائيتيارمرور

بالةالمتوهجةالغازاتلفحصوبخاصة،البحثفيجسلر

هينرخكان.الطيفمقياسانظر:.الطيفمقياستسمى

فيالجهاز،صنعمنأول،الألمانيالأجهزةصانعجسلر،

.الميلاديالتامئكلشرالقرنمنالخمسينياتأواخر

كلفيقطبيوصلأشكالها.فيجسلرأنابيبتتباين

ج!صلرأنابيببمعظمويوجد.الأنبوبنهايتيمننهاية

بقطبينالقطبانيوصل.البلاتينسلكمنمصنوعانقطبان

"سذهتولد.حثملفأوإلكتروستاتيةلآلةمتضادين

اكقيريؤدياخر.إلىقطبمنينتقلكهربائياتيارأالآلات

مختلفة.بألوانتوهإلغازاتإلى

الديفهدالملكجسر

العرويةالمملكةيربط

المحر،لى.بدولةالسعودية



383الإنسانجسم

الإنسانجسم

تباركاللهقدرةفيهتتجلىالذيبدنهالإفسان!جسم

والتعقيدالدقةفيغايةوأعضاءأجهزةعلىويحتويوتعالى

ولكن،آلةليسالإنسانجسمأنالطبيعيومن.والتنطم

الالة،مثل،فالجسمبمأوجهعدةمنبالالةمقارنتهيمكن

بوظائفيقومالجسمفيجزءوكل.كثيرةأجزاءمنمكون

كلولكن.الالةفيجزءكلمثلذلكفيمثله،خاصة

بسلاسة.تعملالالةأوالجسميجعلممامعا،تعملالأجزاء

مثلذلكفيمثله،يعملكىللطاقةكذلكالجسمويحتاج

فىأما.النفطمنمثلاالسيارةمحركفيالطاقةوتأتي.الالة

والأكسجين.الطعاممنالطاقةفتأتىالجسم

إلابالالة،مقارنتهيمكنالإنسانجسمأنمنوبالرغم

تباركاللهصنعمنأولأ:لأنه،آلةأيمنروعةأكثرأنه

لأنهثانيا:.الخالقينأحسناللهفتبارك.وإبداعهوتعالى

يمكنمثلا،عملها.آلةلأييمكنلاأشياءعمليمكنه

،واحدةخليةشكلعلىالجسمويبدأينمو.أنللجسم

يتكونجسمإلىالضئيلةالخليةهذهتتطورالوقتوبمرور

أجزاءاستبدالالإنسانجسمويستطيعالخلايا.بلايينمن

منبليونينحوالىوتستبدلتبلىيومكلففى،معينةبالية

علىنفعسهبناءيعيدالجسمفإنوهكذا،.الجسمخلايا

منالخارجيةالطبقةالإنسانجسميستبدلفمثلا.الدوام

يوما.03-15كلالجلد

مئاتضدنفسهعنيدافعأنالبشريللجسمويمكن

الإصاباتمعظمبعدنفسهإصلاحيمكنهكما،الأمراض

والكليتين،القلبمثل،الجسمأجزاءمنوكثير.الصغيرة

سنة7.عمرهشخصقلبيكونفمثلا،.توقفبلاتعمل

تلكخلالالدممنلترمليون174الأقلعلىضخقد

أزالتاقدتكوناننفسهالشخصهذاكليتىأنكما.الفترة

.الدممنلترمليون8.3منأكثرمنالنفايات

التغيراتاكتشافللإنسانيمكن،الحواسوباستخدام

وأالضوءأوالحرارةدرجةفيالتغيراتمثلمحيطهفي

فورا.التغيرأتهذهمعيتكيفأنويمكنه.الاصوات

تمييزللناسيمكنفمثلا،.الواقعفىمذهلةالجسموحواس

الحوالرأقلمنالشمحاسةتعدذلكومعالرواب!الاف

اكتشافأيضاالإنسانلجسمويمكنالبشر.فيتطورا

حرارةدرجةتغيراتمثل،بداخلهتحدثالتيالتغيرات

لتحتفظدوماالنشاطالختلفةالجسمأجزاءوتكيف.الجسم

هذهوتعتمد.الطيعيةصورتهاعلىالداخليةبالأعضاء

أحدمنالرسائلينقلالأعصابمنجهازعلىالتكيفات

الاخر.الجزءإلىالجسمأجزاء

أءإلم!إ!!!ل!!ص

أكثرسيتكونالعضلىالجهاز

ويكون،عضلة006من

الجسم.وزنمن%04حوالي

تنقبض،أنللعضلاتويمكن

العضلاتتمكنوبالانقباض

الحركة.منالجسم

أكثريشملالعظميالهيكل

حواليويكونعظمة002م!

وهو.الجسموزنمن%أ8

والعظم.قويةببنيةالجسميزود

.ومرنخفيصولكن،قوي

والواقع.الإنسانجسمفيجزءأعجبالدماغويعد

مختلفاالإنساننجدبحيثالبشرفيمتطورالدماغأن

المتميزفالدماغ.الأخرىالحيةالكائناتكلعنتماما

قوافتأليفمنويمكنهالتفكير،علىقادرايجعلهللإنسان

تخيلمنالإنسانيمكنأنهكما.جميلشمعرأوسخيفة

،لحيوانيمكنولا.الذرةغموضدراسةأوالأحلامعالم

منبلغمهما،لحاسوبيمكنلاكماالمكر،منبامهما

.الإنسانمثليفكرأن،القوة

يتشعبالذي،الرائعالعصبيوالجهازالدماغويعمل

المحمولةالهورموناتمعوثيقتعاونفي،الجسمأنحاءفي

الذاتيةالسيطرةأجهزةهيالأعصابوهذه.بالدم

يفعله.أوالإنسانمايكونهكلتنسقالتي،للجسم

الجسممكونات

منالجزءهذاويصف.كثيرةأجزاءلهالإنسانجسم

الخلية--الأساسيةوحدتهمنابتداءالجسمنظامالمقالة

المتكاملة.بأجهزتهوانتهاء
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للتعيرات.سريعاتتكيع!،الحسمفىكثيرةأجراءمتلالبشريةالعين

ضوءبدحوليسمحوبذلكالعينسبؤيتسع،المظلمةالعرفةلفي

ثواد.خلالتلقائياالبؤبؤيمكمش،العرفةألوارأضيئتداذاأكثر،

ويدفع.يومكلمرة000.001حواليويخفققويةمضخةالقلب

الحسم.أنحاءفيالدم

جسميتكون.والجزيئاتالكيميائيةالعناصر

من-الحيةوكيرالحية-الكائناتكلمثلمثله،الإنسان

بالجسمشيوعاالأكثروالعناصر.الكيميائيةالعناصرذرات

والأكسجين.والنيتروجينوالهيدروجينالكربون:هي

أخرىعناصرمنأقلك!ياتعلىأيضاالجسمويحتوي

والبوتامميوموالفوسفوروالحديدالكالسيوم:تشمل،كثيرة

.يوملصودوا

مجهريةتركيباتمكونةالكيميائيةالعناصروتتحد

جسمفيشيوعاالجزيئاتوأكثر.الجزيئاتتسمى

منذرتينمنالماءجزيءوشكونالماء.جزيءهوالإنسان

%6ءنحوالماءويكون.الأكسجينمنوذرةالهيدروجين

تحدثالتيالتفاعلاتمعظمأنالمعروفومن.الجسممن

الماء.تتطلببالجسم

كا%نركى

ل!كبئ!ه!

!!"ثم!كض

الس!إلخارجىويتكونتعقيدا.الأكترالحسمأحراءأحدالدماغ

مبينالخلاياهذهمنوقليل.خليةبلالننثماليةسأكترمنللدماع

.بالدائرة

خضراء.ضئيلةكراتهيئةعلىالبكتيريايبينللجلدمجهريمنظر

غيرالبكتيرياوهذهالبكتيريا.م!ئحصىلاعددالجلدعلىويعيمق

الجلد.فيخدشطريقعنالجسمدحلتإذاإلاضارة

الجسمفيالرئيسيةالجزيئاتكلفإنالماء،عداوفيما

علىالمحتويةالجزيئاتوأكثر.الكربونعنصرعلىتحتوي

معقدةكبيرةمركباتهيالأهميةحيثمنال!صبون

منأساسيةأنواعأربعةوهناكالكبرية.الجزيئاتتسمى

الكربوهيدراتية،المواد:هىالجسمفىالكبريةالجزيئات

الموادوتزود.النوويةوالحموض،البروتيناتووالشحوم

الجسم.أنشطةلكلاللازمةبالطاقةالجسمالكربوهيدراتية

خاصة،الشحومفبعض،وظائفعدةلهاوالشحوم

أخرىشمحوموتعملالزائد.الوقودتخزن،الدهنيات

والبروتينات.الجسمتكونالتىالخلايابساءموادكإحدى

تعملالبروتيناتمنفكثيرأيضا،متنوعةوظائفلها

تسمى،أخرىبروتيناتوهناكللخلايا.بناءكوحدات

الجسم.داخلالكيميائيةالتفاعلاتمنتسرع،الإنزيمات
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خليةكلتخبرالتيالتعليماتتحملالنوويةوالحموض

عنالمعلوماتمنولمزيد.الخاصةوظائفهاتؤديكيف

.الحياةانظر:.الكبريةالجزيئات

لكلالأسامميةالوحدةهيالخلية.والأنسجةالخهيا

منأساساالإنسانجسمخلاياوتتكون.الحيةالكائنات

التيوالجزيئات.النوويةوالحموضوالبروتيناتالماءجزيئات

الحية.هينفسهاالخلاياولكنحية،ليمستالخلاياتكون

إدخالبعمليةتقومأنيمكنهاالجسنمخلايامنخليةوكل

الخلاياومعظمتنمو.وأن،النفاياتمنتتخلصوأنالغذاء،

مكونرقيقغطاءخليةكلويغلفتتكاثر.أنأيضايمكنها

لموادالشحميالغلافهذاويسمح.أصثمحميةاالجزيئاتمن

الخلية.منالخروجأوبالدخولفقطمعينة

رؤيتهايمكنولاجداصغيرةتقريباالجسمخلاياوكل

خليةكلبداخلهناكلكنمجهر.استعمالبدون

منولمزيد.الكثيرةبأنشطهاللقيامإليهاتحتاجالتيالأجهزة

الخلية.انظر:.عملهاوكيفيةالخلاياأجهزةحولالتفاصيل

متل،الأسامميةالخلاياأنواعمنكثيرالجسموفي

وكل.ايلأعصابوخلايا،العضلاتوخلايا،الدمخلايا

وتكون.خاصةووظائفسماتلهالخلايامننوع

أنواعأربعةالجسموفىواحد.نوعمنخلاياالانسجة

علىويساعدالفحامالنسيجأ-:الأنسجةمنرئيسية

وأغلبببعضها.ووصلهاالجسممنمختلفةأجزاءدعم

ويغطيالظهاري،النسيج2-.ومرنقويالضامالنسيج

فتحاتيبطنكماالجلد،يكونوبذلك،الجسمسطح

الموادالظهاريالنسيجويمنع.والبلعومالفممثلالجسم

ويتكونالعفلى،النسيج3-.الجسمدخولمنالضارة

والنسئالعضلى.تنقبضأنتستطعكالخيوطأليافمن

ويحمل،العصبىالنسيج4.ممكنةالجسمحركةيجعل

يسمحالعصبيةالخلايامنالمكونوجهازه،الإشمارأت

ببعضها.الجسمأجزاءمختلفباتصال

اثنينمنالعضويتكون.العفمويةوالأجهزةالأعضاء

لهاواحدةبنيةينلت!صمعاتتصلالأنسجةمنأكثرأو

فيضئالدموظيفتهعضومثلا،،فالقلب.معينةمهمة

أضسئوا،الضامالنسيجمنالقلبويتركب.الجسمأنحاء

العصبي.والنسيج،العضلى

والواقع.العضويةالأجهزةالأعضاءمجموعاتوتكون

فمثلا،،الجسمفيزائدبنشاطيقومعضويجهازكلأن

تمكنالتيالختلفةالأعضاءمنالهضميالجهازيتكون

الجهازفإن،وبالمثلالغذاء.منالاستفادةمنالجسم

لاخرمكانمنالرسائلتحملأعضاءمنمكونالعصبي

العضويةالأجهزةالمقالةهذهبقيةتناقش.الجسمفير

.الإنسانلجسمالاساسية

الجلد

اللحافي-الجهازأحيانايسمىالذي-الجلديعد

86وزنهشخصجلدبسطتمولو.الجسمفيعضوأكبر

وللجلدمرب!،.متريننحولغطىسطمستو،علىكجم

تحتالأنسجة3-الأدمة2-البشرة-أ:طبقاتثلاث

الجلدية.

وتعدالجلد،منالسطحيةالطبقةتكون.البشرة

للجسم.الداخليةوالأنسجةالخارجيالمحيطبينحاجزا

تمنعميتةمتينةخلايامنالبشرةمنالخارجيالجزءويتكون

منالضارةالأخرىوالموادالكيميائيةوالموادالبكتيريا

منللجسمالداخليةالأنسجةأيضاوتحمي،الجسمدخول

الأنسجة.هذهمنالماءوتمئفقدان،القامسيةالشمسأشعة

فيتساعدوهيالجلد.منالوسطىالطبقة.الأدمة

فالجسم.الطيعيمعدلهاعندالجسمحرارةدرجةحفظ

الغذاء.احتراقأثناءالحرارةمنهائلةكمياتينتج

الأوعيةطريقعنالجسممنالحرارةهذهبعضويتسرب

حفظإلىبحاجةالجسميكونفعندما.الأدمةفيالدموية

منتحدفإنهاثمومن،الدمويةالأوعيةهذهتضيق،الحرارة

،الحرارةمنللتخلصالجسميحتاجوعندما.الحرارةفقدان

.الحرارةفقدانمنتزيدوبذلك،الدمويةالأوعيةتتمدد

التحكمفيتساعد-البشرةمنجزءوهي-العرقيةوالغدد

،العرقالغددهذهوتفرزأيضا.الجسمحرارةدرجةفي

تبخرومعالجلد.سطحعلىمسامطريقعنيتسربالذي

الجسم.يبردالسطحمنالعرق

حيثمهما،حسياعضواكذلكالأدمةتعمل

والحرارةللبردالأدمةبداخلالعصمبيةالنهاياتتستجيب

واللمس.والضغطوالألم

منالداخليةالطبقةتكون.الجلديةتحتالأنسجة

الوقودوهذأ.للجسمإضافياوقوداالطبقةهذهوتوفرالجلد.

الجلديةتحتالأنسجةوتساعد.الدهنيةبالخلايامختزن

الأنسجةأيضاوتحمي،الجسمحرارةحفظفيأيضا

.الضرباتمنللجسمالداخلية

العظميالهيكل

عظمة.002منأكثرالبالمنالإنسانهيك!!يتكون

وحماية،الجسمدعمعلىللإنسانالعظميالهيكلويعمل

والحبل،الجمجمةتقيهمثلا،فالدماغ.الداخليةالأعضاء

القلبالضلوعوتحمي،الفقريالعموديحميهالشوكي

والرئتين.

تمكينعلىالعضلاتمعالعظميالهيكلويعمل

تمستخدموالذراعينالمنكبينفعظام.الحركةمنالجسم

تشدها.أنالذراعتحركالتيالعضلاتتستطيعروافع
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للأرقام!متاحأدناهاعهرسوا.اشئيسيةالحسمأحهزةأ!هـصأواحداوت!!السملمسلةاهاأصضماث!صصممحةأالبشريالجسمتشرجع

88الأعداارررفيا،؟اطاصعة3ا"،ص!)ء؟الا!3+اءأ()العظمىالهكلىالجهاز

98افيلدي04يةاحدويىاالعيرعصلة1()القصالصدرعطمة

الاوردة41أ!دهـيريةاا!اعصلة2(احتحمية)1الرللةأعصية

و5احصديا42أحا!ةااصعصلة3الرسعي()عطامالرسعيات

19احط!لىا43أح!حيرةاا!دريةا4حى(الوا!ظ!)1الحدأعصمة

29اضحديا44احصيةااطسخقيمة؟اطوث(ااعصمة)الترقوة

39كاتا!وقمي45اعحدلةااهـسختميمة6الغصسحص

49الحارحيافى!قمي4حالحيماطيهة؟(ة)الترقوأطوقااعصمة

59"!اهرا!داصا47الأماميةااطشارية7ا!حداعط!

9حاحافىاداحياءا4لأالحشائكةجةا-هـقواا!صيةا2(اشللة)عطحةالشظية

79يا!!خيما94ا!ا،ميةااضمصيةا8أحسالاميات()االإصر!عمام

89ياحطيماا63ا!دعيةافىالحمهيا!صما

99اح!-واا!اض!ا؟اجصهاروااطماقةذجاله1اركىإااحف!ا

013ةفاضخت37شةا-خه11+،الحرقعة

151احسملىا!الأحهاأء"!دا3؟ا!!::!صا،لمه)ا؟(ال!!ملث)ااكوركعصم

132احليمايهـاالأحواريداةذ4اكأحشيةاانتسعة1)حالعالة

لا3ألأ؟!ول3لأ3ولحألولىالجهازا36سسية"لأاكتسعةا21لعصعدا

701إحةاطتا!أ!ح!17،3نجممرولاءأعالهضميلجهازا311لحرقمةا

401أ!طيةا36ديةاررواكدةاا!اكاا(الإسك)1الوركعط!

501ا!الحا57ازرويء)7السملىالمكعفبم

601(احوا!ا)!حرىالإحليلىا8؟ادإشة14العلوياعكاعفم

"ءولع40لاصاأ،7ح3لأ3أ!+سليلتاازلجهاا5وا!ليصةاء!عاا،311ضعةلرا

الذكر3؟اررحكلهاالأمعاءا؟)الأد!اعطمة

701تاا-و!ستااىأ-د61أ!صرا17القداليالعطم

801!ةاطمهيخلةاور+؟أعما)"(أحسعات)ااشاحةعطام

915احسية؟حءاحلعها)8الحداريالعطم

115الأسغراءعاابالحاطستمد8الملإصر(م)عصاأالسلامكات

الاشى6يماجةانلطا!دااحاالعالة

)1)اس!شاثا-66اطمدذلأ)الكعرة

211يمصا*"لأجا(3!هلأملألآ(3ع*لتمسىارلجهاا02لصلوعا

711صشا67اتحصةا12لعحرا

114اطهما!8؟الححا!22ال!خص(الوحاكتوراعطمة

ولل!04شأ)3ولح3لأولأح،3الصماءدلغداحهاز96الححرة؟2)الطسو!(افصحةاعطكم

)15الك!ريةاحدةا07اشئة22ال!ضكرو()عطمةال!خىلوح

211اميص71(ئيةالهوا)المصةمىاشعا24الوتديالعف

116اص!-هـ!اسا7ا)الرعامى(الثوائيةاعصةا25)العقرات(احتموكىاالعمود

117الصسوريةاعدةا3)ححأ!اول53لأ3لأولح،3لدوريالجهازا1ا!كحدر(ا)عطمةالقص!

118السحاميةا!دةا72أغلصا26الأ!سالىا

أوه8آلحصيةاصحالا27الصعدعىالعطم

911اخوتةاالشرا!!23اغصة(ا)عطمالطسو!

012اسدرقيةااحدةا73ايماعر؟2الرلد

ع!عح7هولعفىلأ+ص!،3لعصبىالجهازا74طسال!251(لسوكيالعمودا)تلمضاا

121ماثاررا75احصديا3()الرسعياتاشسععطام

،121امحى76ات!كا!ساقيا4الحد()عطمةالوحياحصما

)2)؟ا-77الطاهراحساتىاولالا3ع!ا"ح3لأ+ص!،3العضليلجهازا

121حا-78الماط!اسساتىا92الحارحيةالماثلةاجطميةا

!121اب97اكاحيا03اليدلإلهاماطويلةاالممعدة

122اعحدياالعص!08اعحدىا31الفويلهالمقرت

123امتو!طالعصعصا؟كاتالحرعي32الرأسيرداتالعصلة

121حا-لأ2الحارحياحرقعي63ال!مريةالعصدية

124احعمريااحصصاثم7ئوياش34الدالية

123"!ر!احصالم4اح!حريا35اصيدال!!مالقصيرةالاسطكة

126الشوكيالح!!85ا!لىيا6؟الحسهيةاحصلةا

127روخا(31)الشوكيةالأعصا!ا6؟3قيإاتحت37احاثاعصلة

28)اش!ديمطالعصعصلا7-*ص--!3-*-----أحعمطحي-اا!سدعيا--!--68-!-ا---------3اساحلةاالعضمله

.ا!الطحاممقالةاطرن!الهـسمالطرماشرةوشوقهاا(ل)4اليسرك!ال!طيةأمامالطحالدقر8



اليكلياجماز

الح!ليوالجهاز

لعط!كما33ولعمولا4لة

الذكرولا"س!لااك!3لأفىعأ*
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وهناك.المفصليسمىالعظهامفيهتتقابلالذيوالمكان

تحريكهايمكنمفاص!!أ:المفاصلمنأ!عاسياننوعان

وتسمح،والمنكبوالركبةالمرفوتمفاصلمثل،لحرية

ممسوكةالمفاص!!هذهوعظام.الحركةمنمتفاوتةبدرجات

تسمىالضامالنسيجمنمرنةقويةحزمبومماطةمعا

بأيتسمحلاأيتحريكها،لايمكنمفاصل2.الأربطة

تتقابل،الفكعظامماعدا،الجمجمةفعظام.للعظامحركة

ثابتة.مفاصلفي

للجسمبنيةحصنهعلىالعظميالهيعلعمليقتصرولا

بل،فحمسبالجسمتحريكعلىيساعدالروا!منوجهازا

التيالمتنوعةالخلايامنأنواععلىالعظميالنسيجيحتوي

الصحية.بحالتهأولماعلىالمحاففهآفيمهمادوراتؤدي

العظاممنأممتيرالل!تأصدهنيااللب-النقىخلايارتنتى

وينظم.أ!دمامجرىفيوتطلقها،الجديدةالدمخلايا-

أحدهمافينقلبمأطدمالمعدليأضعويناالعظمخلايامننوعان

فيويرسبهاأولمامنأخرىومعادنوالفوسفورأصسيومالكا

يطلقثما،القديمةالمعدنيةالرواسبالاخريذيببينما،العظم

الحاجة.حمسبأسدمامجرىفيثانيةالمعادن

العضليالجهاز

أكثرالجسمفيويوجد.الجسمالعضليالجهازيحرك

خاصةأليافمنعضلةكلوتتكون،عضلة006من

النسيجتشدالعضلةتنقبضوعندما.الانقباضيم!صها

الجسم.حركةيسببممابهاالملتصةط

نوعينإلىالإنسانجسمعفهحلاتتقسيمويمكن

الملساء.العضلات2والهيكليةالعضلات-أ:أمعا!سي!ت

وهي،القلبعضلةهوالعضلاتمنثالتنوعوهناك

العضلاتمنكلمميزاتولهاالقلبفيفقطموجودة

الملساء.والعضلاتالهيكلية

وهي.بالعظامملتصقةعضلات.الهيكليةالعضلات

منأخرىوأجزاءوال!صالغوالرجلينالذراعينعظامتحرك

الهيكلية،العضلاتفيالإراديالتحكمويمكن.الهيكل

التيوللألياف.الإراديةالعفملاتأحياناتسمىولذلك

فاتحةمتخاوبةمستعرضةشرائطالهيكليةالعضلةتكون

كلنهايةوتلتصةطالخططة.العفملاتتسمى،وداكنة

وفي.العضلةتنقبضعندمالاتتحركبعظمةهيكليةعضلة

بعظمةللعضلةالأخرىالنهايةتلتصقالحالاتأغلب

شبيهةالضامالنسيجمنحزمبوساطةأومبماشرةإما،أخرى

تنقبضعندماالثانيةالعظمةوتتحركالأوتار.تسمىبالحب!

العفملة.

دفعتستطيعفلا.فقطبالشدالجسمالعضلاتتحرك

منطاقمانيتحكمولذلكبها.تلتصحة!التيالأنسجةا

الساعدرفعمثل،الهيكليةالحركاتمعظكمافيالعضلات

اتجاهفيالعظامالعضلاتمنواحدطاقمفيشد.إلزالهثم

معولكنم!!انها،!ىاحطاماتمسكر،،حرىعظمةالأرلطةاوتوصل.مرد5!ت!!صامسحتىمرالأوتارواالأرلطةاتتكولىوالأوتارالأربطة

لالحبل،احشيهاالقويالوتريشدالعصلة،تمقبفرعدمار.لالعطمةالعضلةالأوتاراوتوصل.الحركاتسع!كرتسم!!دلك

العف.سعفمالرللةعضلال!-رأحيلوترويوصل.لها!لتصقةالعظحة

؟أىا!لم3؟

؟؟!،صءعصلة

إبرلإر%لملاى

،إء/يراد

!!ل!م؟%رزبربهمح!صصإلا

/دئجإشلإو

،أير!!كا!ا!-كلء1؟3كلز!مبهير،لمسصكا---

ئر!كح!!

3ءلا2إ*علا!7صشح!ح!صبرورءصصكاكادس--لمج!جرخ!أ!أرطة لم!!/حش!ش!!حص--؟-!?ق،لمص:لم،-،

يمبرءصس-!كا!!بهه!ي!ص*-كح!ءيربر1-3ورج!-6.ءكاكاس
.-عشلأ/؟لاءص

سغ!7

-ء!حمسس!سسى!!!ح!ء"هدلملم!!

-اكا؟عكا3صء-3علأكا+-لم!سزرسكارو،ض-

ك!ا!-يرع-ص،ءى!بم3رو؟"سى**ءسس*كا-لآلارصا-ى-3 ءوكا!حيرجبشس!صئسش!!!بئة!ى!!

*3كاكا!ص7*ءصحهـش!!،عى

صيؤ-كا-سفخش-ررأ--!

احيلوتر
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المعاكس.الاتجاهفيالعظامالاخرالطاقمويشدواحد،

للأعلى،الساعدالعضلاتمنواحدطاقميشدفمثلا،

نأيجبالساعد،ولإنزال.للأسفلدفعهيستطعلاولكنه

للأسفل.ويشدهالعضلاتمناخرطاقمينقبض

معظمفيموجودةعضلاتوهيالملساء.العضلات

العضلاتخلافوعلى.للجصمالداخليةالأعضاء

وتحرك.تخططاتلهالشالملساءالعضلاتفإن،الهيكلية

داخلالغذاءوالأمعاءالمعدةجدرانفيالملساءالعضلات

فىأيضاالملساءالعضلاتوتتحكم.الهضميالجهاز

ففي.التنفسيةالممراتحجموفيالدمويةالأوعيةتوسيع

وتسترخىالملساءالعضلاتتنقبضالحالاتهذهكل

ماكثيراولهذابإرادتنا.فيهانتحكملاأنناأي-تلقائيا-

اللاإراديةالعضلاتعليهايطلات

هوكمابسرعةتنقبضأنالملساءللعضلاتيمكنولا

للعضلاتيمكنولكن،الهيكليةالعضلاتفىالحال

كما،الهيكليةالعضلاتمنأكثركليةتنقبضأنالملساء

العضلاتتستطيعوبذلكنفسها.بالسرعةتجهدلاأنها

طويلة.ولفترات،قويةإيقاعيةانقباضاتتسببأنالملساء

الهيكلية،العضلاتمثلتخططاتلها.القلبعضلة

بدونوإيقاعياذاتياتنقبضالملساءالعضلاتمثلولكنها

07ينبفبمتوسطأنمنتمكنهالقلبوعضلةإجهاد.

.الحياةمدىتوقفدونالدقيقةفينبضة

الهضميالجهاز

تستطجعبسيطةموادإلىالغذاءالهضميالجهازيحول

الدممجرىفيالموادهذهيمتصثماستعمالها.الخلايا

الجهازمنالألمماسىوالجزء.الباقيةالنفاياتويطرد

هذاويتكون.الهضميةالقناةيسمىطويلأنبوبالهضمى

الدقيقةالأمعاء2-والمعدةوالمريءالفم-أ:منالأنبوب

الهضمي:الجهازأجزاءبقيةوتشمل.الغليظةوالأمعاء

.والأسناناللعابيةوالغددوالبنكرياسوالكبدالمرارة

حيث،الفمفيالهضميبدأ.والمعدةوا!لريءالفم

،صغيرةقطعإلىوتحولهوتطحنهالطعامالاسنانتقطع

.الكبيرةالقطعمنأسهلالهضمأثناءتكسيرهايكون

ثلاثةتصب،الطعاممضغوأثناء.مهمالتامفالمضغ،لذلك

الفم.داخلاللعابالكبيرةاللعابيةالغددمنأزواج

ويحتوي.البلعفيأسهلىويجعله،الطعاميلينواللعاب

تزيدوهيالزغابات،،التركيباتهذهتسمىالعضو.هذأتجطهنالشالحكلأ!يةالصشيرةالتركيباتلمجينالدقيقللمعىمكبرفيعرم!ع

.المهضومالغذاءمنالمفيدةالموادمنكبيرةكمياتامتصاصمنالعضووتمكن،الدقيقللمعىالسطحيةالمساحة
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وتحولللجهاز.الهضميةالإنزيماتأولعلىأيضئااللعاب

الجسميستطعكيميائيةموادإلىالغذاءالهضميةالإنزيمات

استخدامها.

أنبوبوالمريءالمريء.يدخل،الطعاميبلعأنوبعد

العضلاتانقباضويحرك.ا!عدةإلىموصلعضلىطويل

والمعدة.المعدةداخلوإلىالمريءأسفلإلىالطعامالملساء

الطعاميبقىمستودعاوتعد،الهضميةالقناةفيجزءأوسع

الحمض!الوقتذلكأثناءالمعدةوتنتج.ساعاتلعدةفيه

انقباضاتوتخلط.الطعامهضممنيزيداناللذينوالإنزيم

سميكسائلإلىوتحولهجزئيا،المهضومالطعامالعضلات

الكيموس.يسمى

منالكيموسيمر.الغليظةوالأمعاءالدقيقةالأمعاء

إنزيماتوتكمل.منتظمبمعدلالدقيقةالأمعاءإلىالمعدة

منالأولالقطاعداخلالطعامهضبممتنوعةهضمية

الإنزيماتهذهبعضأ!دقيقةاالامعاءوتفرز.الدقيقةالأمعاء

إنىالبنكرياسيةالإنزيماتوتدخلبقيتها.البنكرياسوينتج

والصفراء،)أنبوب(.قناةطريقعنالدقيقةالأمعاءدأخل

الأمعاءيدخل،المرارةفىويخزنالكبدفييعدسائلوهي

علىالصفراءتحتويولا.قناةطريقعنأيضاالدقيقة

الجزيئاتبتفتيتالهضمعلىتساعدولكنها،إنزيمات

الدهنية.الأغذيةمنالكبيرة

الدقيقة،الأمعاءمنالأولالقطاعالطعاميتركوعندما

بقيةجدرخاصةخلاياوتبطنتماما.هضمقديكون

الغذاءمنالمفيدةالموادالخلاياهذهوتمتص.الدقيقةالأمعاء

الموادهذهوبعض.الدمالممتصةالموادوتدخل.المهضوم

إلىالبقيةوتنقل،الجسمأنحاءفيالخلاياإلىمباشرةتحمل

حسبويطلقهاالموادهذهبعضالكبدويخزنالكبد.

إلىويغيرهاكيميائياالأخرىالموادويعدل،الجسمحاجة

الجسم.يحتاجهاأشكال

الأمعاءإلىالدقيقةالأمعاءتمتصهالاالتيالموادوتمر

.والفضلاتوالمعادنالماءمنالموادهذهوتتكون.الغليظة

تدخلالتيوالمعادنالماءمعظمالغليظةالأمعاءوتمتص

اتجاهفيأسفلإلىالفضلاتوتتحركحينئذ.الدممجرى

هيئةعلىالجسموتترك،الغليظةالأمعاءنهايةأيا!لستقيم،

براز.

التنفسيالجهاز

وتتضمن.التنفسأعضاءمنالتنفسىالجهازيتكون

(،الهوائية)القصبةواشغامى،الأنفالأعضاء:هذه

أسامميتين:بوظيفتينالتنفسيالجهازويقوم.والرئتين

ثانيمنالجسميخلص2-.بالأكسجينالجسم-يزود1

.الكربونأكسيد

ثمومن،للهضمالأكسجينإلىتحتاجالجسمفخلايا

ثانييتكون،العمليةهذهوأثناءالغذاء.منالطاقةتطلق

نفاية.شكلعلىالكربونأكسيد

ويتموالزفير.الشهيقبعمليتيالقيامالتنفسويستلزم

يتمددفعندما.الصدريالتجولفلمجمددعندماالشهيق

بالهواء.الرئتينويملأالخارجمنيندبالهواءالصدر

الذي،الصدريالتجويفينكمشعندماالزفيرويحدث

أساساوالزفيرالشهيقويتم.الرئتينلخارجيدبالهواء

التيالكبيرةالعضلةوهوالحماجز،الحجابانقباضنتيجة

الحجابينقبضفعندما.الصدريالتجويفأرضيةتكون

يسترخيوعندما،الصدريالتجويفيتمددالحاجز

الضلوعتحركالتيالعضلاتوتؤدي.التجويفينكمش

التسفمم!.عمليةفيدوراأيضا

الجسمالهواءيدخل،الشهيقعند.الهوائيةالممرات

الممراتإلىالمنخرينمنالهواءوينتقل.الأن!طريقعن

ومادةدمويةبشعيراتمبطةالأنفيةوالممرات.الأنفية

الدمويةالشعيراتمنكلوينقىانحاط.تسمىلزجة

الهواءيدفأوأيضا.والترابالغبارمنأ!واءاوالخاط

ويمر.الأنفيةالممراتخلاليتحركعندماويرطبالبارد

الأنفخلف)تجويفالبلعومخلالالأنفمنالهواء

الرغامىيدخلثم(الصوت)صندوقالحنجرةو(والفم

(.الهوائية)القصبة

إلىوصولهوقبل.الرئتينإلىالهواءالرغامىويحمل

اسمعليهمايطلقأنبوبينإلىالرغامىينقسم،الرئتين

.واحدةرئةإلىأنبوبكلويدخل،الأوليينالقصبتين

أصغرأنابيبإلىالأوليانالقصبتانتنقسمالرئيماتوداخل

تسمىالصغرفيغايةأنابيبإلىتنقسموأحيراوأصغر،

منالملايينمئاتإلىأعصيباتاوتنتهى.القصيبات

الأكياسأوالأسناختسميالجدرالرفيعةالتركيبات

عندكبيرةمساحةللرثمينالأسناخوتوفرالهواش!.

سطحعلىبسطهاتمالهوائيةالأكياسأنولوامتدادها.

2.م9و.55بينماتتراوحمساحةالرئتانلغطت

يحدث.والأكسجينالكربونأكسيدثانيتبادل

منبشبكةمحاطسبخفكل.الأسناخفىالتبادلهذا

الصغيرةالدمويةالاوعيةوهذه.الصغيرةالدمويةالأوعية

الأوعيةيدخلالذيوالدم.الدقةفيغايةجدرانلها

أنسجةمنيصلالذي،ال!صبونأكسيدبثانىمشبع

ثانيويترك.الأكسجينمنقليلعلىويحتويالجسما،

الدمويةالأوعيةجدرخلالويتحركالدمالكربونأكسيد

فيالهواءمنالأكسجينيمرثم.الرئتينإلىوالأسناخ

.الدمإلىالدمويةوالأوعيةالأ!شاخجدرانخلالالرئتين

وينتقلالرئتينعندئذ،بالأكسجينغنيوهو،الدمويترك
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قريباتقعاناللتينالرثيزلييتموالأكسجينالكربونا"كسيدثانيتبادل

اليسار(.أعلى)القلبمعواحدةرئةالشكلفيوتظههر.القلبمن

وتحيط.الهوائيةالاكياسأوالأسناخ،ملايينعلىرئةكلوتحتوي

يجريوبينما.سنخبكلفقط،السفل!،الكيسعلىالمبينة،الدمويةالأوعية

منملتقطههنفايةوهو،الكربونأكسيدثانىيطلق،الأوعيةهذهحلالالدم

الأمشاخ.سالمقيالأكسجينشلتىثم،الأسناخإلى،الجسمأنسجة

أنحاءفيالخلاياإلىالقلبيضخهثم.القلبإلى

معالرثينمننهائياالكربونأكسيدثانيويطرد.الجسم

الزفير.

وريلدالجهازا

وينقل،الجسمأنحاءكلإلىالدمالدوريالجهازيوزع

أكسيدثانىويحملالخلايا،إلىوالأكسجينالغذاءالدم

بدونالعيعشللخلايايمكنولا.الأخرىوالنفاياتالكربون

أيضاالدوريالجهازويحمل.النقىالدممنمستمرةمؤونة

وأيضا.الجسموقايةعلىيساعدمما،للجراثيمالقاتلةالمواد

مناقشةوستتم.بالهورموناتالمسماةالكيميائيةالموادينقل

الصماء.الغددجهازعنوانتحتالهورمونات

القلب،-ا:منأساساالدوريالجهازويتكون

.اللمفاويالجهاز-4،الدم3-،الدمويةالأوعية2-

الدوريالجهازخلالالدمتضخجوفاءعضلة.القلب

منمكونحقيقةوالقلب.الإيتهـاعيواسترخائهابانقباضها

الأيسربالجانبوتوجد.جنبإلىجنباتقعان،مضختين

الغنيالدمتتلقىالتيالأقوىالمضخةالقلبمن

الجسم.أنحاءفيللخلاياوترسله،الرئتينمنبالأكسجين

والنفاياتالكربونأكسيدثانييلتقطالذيالدمويعود

وتحرك.القلبمنالأيمنالجانبإلىالخلايا،منالأخرى

الجانبإلىثمالرثينإلىالدمالأضعفالمضخةهذه

أكسيدثانىيخرج،الرئتينوفي.القلبمنالأيسر

الأكسجين.ويدخل،الدممنالكربون

يببئ،متفرعةشبكةتكون.الدمويةالأوعية

إلىتقسيمهاويمكن.كم.00079نحوطولها

القلبمنالدموتحمل،الشرايين-ا:أنوعثلاثة

بمالشعيرات3-.القلبإلىالدموتحمل،الأوردة-2

.بالأوردةالشرايينوتصل

الأبهر.خلالمنالقلبمنالأيسرالجانبالدم!رك

عدةوتتفرع.الجسمفيشريانأكبرالوعاءهذاويعد

اصغرأوعيةإلىبدورها،تتفرعوهذهالأبهر،منشرايين

الدقيقة.الشعيراتفيالشرايينأصغروتصبوأصغر.

الغذاءيستبدل،للشعيراتالرقيقةالجدروخلال

والنفاياتالكربونأكسيدبثانيالدمفيوالأكسجين

الفردية.الخلايامنالأخرى

وهذه،صغيرةأوردةإلىالشعيراتمنالدميدخل

الجانبالدميدخلوأخيراوأكبر.أكبرأوردةمعتلتقي

والوريدالعلويالأجو!الوريدخلالالقلبمنالأيمن

يضيخثم.الجسمفيوريدينأكبروهما،السفلىالأجوف

إلىالرئويةالشرايينخلالالدمالقلبمنالأيمنالجانب

الدمويعود.الرثينفيالهوائيةبالأكياسالمحيطةالشعيرات

أورفىةأربعةخلالالقلبمنالأيسرالجانبإلىالرئتينمن

منخارجاالدمالقلبمنالأيسرالجانبيضخثم.رئوية

.أخرىمرةالدمرحلةوتبدأالأبهر،خلال

الجزيئاتمنأنواعوثلاثةسائلمنيتكون.الدم

الذيالسائلويسمى.المشكلةالعناصرتسمىالصلبة

البلارما،،للدمالكليالحجممن65%إلى55منيتكون

الدميدخلالذيالغذاءويذوب.مهمةكثيرةموادويحمل

الماء.فىالسكرذوبانمثلالبلازما،فيوالكبدالمعىمن

منوكثير.الجسمأنحاءإلىالمذابالغذاءالبلازماوتنقل

فيتحملالجسمأنسجةمنالدميلتقطهاالتيالنفايات
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اصء،.ي!خرى.حر،خ،-
كا"ء*؟!ء،*ء--!مكليم

وتنقل.النفاياتوتجرف،الحسملحلاياالعذاء(،الدمم!السائل)الجزءالبلازماتسقل.الصلحةالحسيماتم!أنواعوتلاتةسائلسيتكونالدم

التالفة.الدمويةالأوعيةمنالمزفمعفيتساعدوالصفيحات.المرضضدتدافعالبيضاءأ!دماوخلاياالأكسحير،الحمراءالدمخلايا

منوكثيرأواليورياالنشادرالنفاياتهذهوتشملالبلازما.

.الكربونأكسيدثافط

الدم)كريات(خلايامنللدمالمكونةالعناصروتتكون

خلاياتحمل.والصفيحاتالبيضاء،الدموخلاياالحمراء

الجسم.أنسجةإلىالرئتينمنالأكسجينالحمراءالدم

أيضئا.الأنسجةمنالكربونأكسيدثانيبعضوتحم!!

منالجسمحمايةفىالبيضاءأسدماخلاياوتساعد

والفيروساتالبكتيرياالخلاياهذهوتهاجم.الأمراض

شبيهةتركيباتوالصفيحات.الاخرىالضارةوالسموم

التالفة.الدمويةالأوعيةمنالنزفمنعفيتساعدبالقرص

الصفيحاتتغلقالبلازما،فىمتنوعةلروتيناتوبتج!

جلطة.بتكوينوذلكالنازفةالأوعية

الأنابيبمنشبكةمنيتكون.اللمفاويالجهاز

ويأقط.اللمفيسمىصافيا،مائئاسائلاتحملالتي

الماءمنكلوشرك.النهايةفىإليهويعودالدممناللمف

.الشعيراتجدرخلالالدمالمذابوالغذاءوالبروتينات

يغسلالخلالي،بالسائليعرفالذي،السائلوهذا

السائليصرفثمويغذيها.الجسمأنسجةخلايا

تسمىالطرفمفتوحةضيقةأنابيبداخلإلى

هذافىالعسائلهذاويعرف.اللمفاويةالأوعية

اللمف.باسمالمكان

أوعيةإلىالصغيرةالأنابيبخلالاللمفويجري

نقاطفياللمفاويةالعقدوتوجدوأكبر.أكبرلمفاوية

التركيباتوهذه.اللمفاويةالأوعيةطولعلىمتعددة

التيالبيضاء،الدمخلايامنكثيرأتنتجبالخرزالشبيهة

ينساب،النهايةوفي.اللمفمنالضارةالموادتستبعد

اللمفاويةالقناةأوالصدريةالقناةإلىإماكلهاللمف

قربالأوردةإلىالقنواتهذهمناللمفوينتقلاليفى.

.الدممجرىإلىيعودثم،العنق

البولىالجهاز

الدممنالعديدةالفضلاتالبوليالجهازيخرج

هماالجهازلهذاالرئيسيانوالعضوان.الجسممنويطردها

مجهريةمرشحةوحدةمليوننحولهاكليةوكل.الكليتان

خلالمنالدميمروعندما.الكلويةالوحداتتسمى

الشعيراتمنمعقدةشمبكةتصفى،الكلويةالوحدة

وكلوريداليوريا،معالماءمنصغيرةكميةوالأنابيب

المادةهذهوتكون.معينةأخرىونفايات،الصوديوم
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يطلقأنبوبانويحمل.البوليسمىمصفراسائلاالمصفاة

البولية،المثانةإلىالكليتينمنالبولالحالبيناسمعليهما

خارجالنهايةفيالبولويطرد.أجوفتخزينعضووهي

خلالمنالجسميتركثم.العضليةبالانقباضاتالمثانة

(.البول)مجرىالإحليليسمىأنبوب

التناسليالجهاز

منوالنساءالرجالالتناسلىالجهازأعضاءتمكن

ويستلزمجنسيا.تتكاثرالبشريةفالخلوقات.الإنجاب

مخلوقويبدأ.جنسيةخلايااتحادالجنسىالتكاثر

جنمسيةخليةتتحدبعدماالتكونفيجديدبشري

وتسمى.الأمأنتجتهاجنسيةخليةمعالأبأنتجها

البيوض.تسمىوللأم،النطفةللأبالجنسيةالخلايا

والبيضة.الإخصابإلىوالبيضةالنطفةاتحادويؤدي

مخلوقلتكوينالضروريةالمعلوماتكلعندهاالخصبة

جديد.بشري

اللتين،الخصيتينللذكرالتناسليالجهازويتضمن

والخصيتان.الصفنيسمىجرابفيالأرجلبينتتدليان

إلىأنابيبخلالمنالنطفةوتنتقل.النطفاتتنتجغدد

جسمالنطفاتوتغادر.الصفنأمامعضووهو،القضيب

القضيب.خلالمنالرجل

سنواتخلالتقريبايوما28كلالمبيض!منتطقواحدةبيضةخية

فيكحلقةيسدووهوبغطاء،محاطةالبيضةوتكون.للمرأةالحمل

معواتحدتالع!هاءهذارجلمنالنطفةخليةاخترقتوإذا.الصورة

.التكونفيجديدبشريمخلوقيبدأ،البيضة

جسمداخلللأنثىالتناسليالجهازمعظمويوجد

المبيضين،تسميانغدتانتوجدالجسمأعماقففي.المرأة

بيضة،000.004نحوعلىمنهماواحدةكلوتحتوي

.للمرأةالحملسنواتخلالبيضة004نحومنهاينضج

البيضةوتنتقلشهر.كلواحدةبيضةالمبيضينأحديطلق

وجسم.فالوب)قناة(بوقتسمىضيقةقناةأسفلإلى

وينفتح.المبيضينبأحدبوقكليتصل،بوقانفيهالأنثى

وتقود-العضليالأجوفالعضو-الرحمأعلىفىالبوقان

ويمتد.المهبلتسمىقناةإلىالرحممنالسفلىالناحية

الرجلين.بينالجسمخارجإلىالمهبل

.الجماعأثناءالمهبلإلىالقضيبمننطفةتدخل

النطفاتوتسبح.السباحةوتستيمضئيلذيلنطفةولكل

وجدتفإذا.البوقينداخلإلىثمالرحمإلىالمهبلمن

.الإخصابيحدثالبوقينأحدفيبيضة

حيث،الرحمإلىرحلتهافيالخصبةالبيضةتستمر

مكونة،عديدةمراتالخليةوتنقسمالعضو.بجدارتتعلق

يسمىمعقدعضويتكونذلكوبعدجديدا.مخلوقا

علىالحصولمنالنامىالجنينالمشيمةوتمكن.المشيمة

.الأمدممجرىمنوالأكسجينالغذاء

.للخروججاهزاالجنينيكونأشهر،تسعةنحووبعد

منالخارجإلىالجنينالرحممنقويةانقباضاتوتد!

بالمرورللجنينليسمحيتسعالذي،الأممهبلخلال

خلاله.

الصماءالغددجهاز

تنظمالتيالغددمنالصماءالغددجهازيتكون

فىأساسيادوراالجهازهذاويؤدي.الختلفةالجسموظائف

بهايستخدمالتىوالطريقة،التناسليةوالعمليةالنمو،تنطم

معللتعاملالجسمتهيئةفييساعدوكذلكالغذاء.الجسم

.والطوارئاللإجهاد

بإنتاجالجسموظائفالصماءالغددوتضبط

الذيالدمفيالكيميائيةالموادهذهوتطلق.الهورمونات

مراسيلالهورموناتوتعمل.الجسمأنحاءإلىيحملها

النسيجأوالعضوإلىالهورمونيصلأنوبعد.كيميائية

منولكثير.معينةتفاعلاتتحدث،فيهيؤثرالذي

يجعلفمثلا،الانتشار.واسعةتأثيراتالهورمونات

الجسمأنحاءفيالموجودةالخلاياالإنسولينهورمون

وتستخدمه.الدممجرىمنالسكرتستقبل

والغدة،الكظريةالغدد:الرئيسيةالصماءالغددوتشمل

والغدة،الجنسيةوالغدد،الدرقيةجنبوالغدد،النخامية

كذلكوالبنكرياسوالمعدةوالكليتينوللدماغ.الدرقية

النخامية،الغدةوتسمى.!ورموناتوتنئصماءأنسجة
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وهى.الرئيسيةالغدة،الدماغقاعدةمنبالقربتوجدالتي

صماءغدداتنظمبدورهاوتلك،الهورموناتمنعدذاتطلق

هورموناتعليهاتسيطرنفسهاالنخاميةالغدةولكن.أخرى

يربطالدماغمنجزءوهوالمهاد(،)تحتالوطاءينتجها

كذلكالجسموفىالصماء.والغددالعصبيةالسيطرةأجهزة

تصنعالإفرازخارجةالغددوهذه.الهورموناتلاتنتجغدد

تطلقالتيالمنطقةفىمحددةأعمالأتنجزكيميائيةمواد

الخارجيالإفرازمنالرئيسيةالمنتجاتوتشملفيها.

.والدموعوالعرقوالخاطالهضميةالعصارات

العصبيالجهاز

الجسمأجهزةكلوينشطالعصبيالجهازينظم

تحدثالتيللتغيراتالتكيفمنالجسمويمكن.الأخرى

خلايامنالعصبىالجهازويتكون.محيطهوفىبداخله

إلىتمتداتصالاتشبكةتكون،كثيرةعصبوناتأوعصبية

ثلاثةمنالعصبيالجهازويتكون.الجسمفيجزءكل

،المركزيالعصبيالجهاز-أ:هي.أساسيةأقعسام

والأنفوالأذنينالعينينويضم،المحيطيالعصبيالجهاز2-

التلقائي.العصبيالجهاز3-.أخرىحسيةوأعضاء

والحبلالدماغمنويتكون.المركزيالعصبيالجهاز

العصبي.الجهازعلىتحكممركزويعمل.الشوكي

الحوالر.منالمعلوماتالمركزيالعصبىالجهازويستقبل

لها.الجسماستجابةكيفيةويقررالمعلوماتهذهويحلل

المطلوبة.التفاعلاتتطلقتعليماتيرسلثم

القراراتبعضالمركزيالعصبيالجهازويتخذ

عنللابتعادالرأستوجيهمثل،الشوكىالحبلعبرالبسيطة

المنعكساتالبسيطةالقراراتهذهوتسمىحار.جسم

والدما!غ.الدماغمنتصدرالقراراتومعظم.الشوكجه

معاالمرتبطةالعصبوناتبلايينمنالتعقيدهائلةمجموعة

التفكيرمنالدماغالأنماطتلكوتمكن.دقيقةأنماطفي

مستوىعلىيحدثالدماغنشاطمنوكثيروالتذكر.

المستوىهذاعلىالمتخذةالقراراتنعيفنحن.الوعي

تحدثأخرىأنشطةوهناكإراديا.فيهاالتحكمونستطجع

الملساءالعضلاتعملتنظمالأنشطةوهذه.وعيدون

إراديا.فيهانتحكملاولكننا

التيالأعصابمنيتكون.المحيطيالعصبىالجهاز

الجسم.منجزءبكلالمركزيالعصبيالجهازتصل

التي،الحسيةالعصبوناتمنكلاالأعصابهذهوتشمل

والعصبونات،المركزيالعصبيالجهازإلىالمعلوماتتحمل

.المركزيالعصبيالجهازمنالتعليماتتنقلالتي،الحركية

والجهازالحسيةالأعضاءبينالحسيةالعصبوناتتربط

حسيةعصبوناتلهاالحسيةوالأعضاء.المركزيالعصبي

المعلوماتالمستقبلاتوتترجم.المستقبلاتتسمىخاصة

وهذه.عصبيةدفعاتإلىالخارجيةأوالداخليةالبيئةعن

حملها.الأعصابتستطعكهربائيةإشاراتهىالدفعات

الحس.مستقبلاتمنكثيرةأنواعوللحسم

إلىالضوءموجاتتحولالعينينفيالرؤيةفمستقبلات

السمعمستقبلاتتحول،مشابهةوبصورة.عصبيةدفعات

وتحول.عصبيةدفعاتإلىالصوتموجاتالأذنينفي

فيالذوقومستقبلاتالأنففيالرائحةمستقبلات

وتستجيب.عصبيةدفعاتإلىالمعلوماتاللسان

والألم.والضغطوالبرودةللحرارةالجلدفيالمستقبلات

معلوماتالجسمداخلالعميقةالحسمستقبلاتوترسل

الداخلية.الجسملأنسجةوالفيزيائيةالكيميائيةالأحوالعن

علىالحسمستقبلاتمنالعصبيةالدفعاتوتنتقل

.المركزيالعصبيالجهازإلىحسيةعصبوناتطول

أيويقررالمعلوماتالمركزيالعصبىالجهازويحلل

للاستجابة،حاجةهناككانفإن.ضروريةالتفاعلات

العصبوناتوتحمل.بالتعليماتالمركزيالجهازيبعث

الجهازمنالتعليماتالمحيطيالعصبيللجهازالحركية

المناسبة.الأنسجةإلىالمركزيالعصبي

الجهازمنخاصجزءهو.التلقائيالعمبىالجهاز

اللاواعيالمستوىمنالرسائليحمل،المحيطيالعصبي

العصبيالجهازوينظم.الداخليةالأعضاءإلىللدماغ

وحركةالقلبضرباتمثل،للجسمالمستقلةالمهامالتلقائى

الهضمى.الجهازعبرالغذاء

لترقوةا

لحمحمةا

لحنكا

الحسمحوض

الخشاء

الذراع

الرأس

الرباط

الرحل

يسانلأ

معاءلأ

يمنزل!

لبلعوم

ياسلبنكر

الغدأئيلتمثيل

لحوع

لاتمقا

الجها

الموسوعةفيصلةذات

والعظميالعضلىزان

لردفا

لركبةا

الضلع

الظص

العضلة

العظم

الفقريلعمودا

لغضروفا

الأسفلالفك

الهضميالجهاز

الهضمىالحهاز

الصفراء

الفم

الهضميةالقناة

القولون

الكبد

اللعاب

القدم

حلالكا

لكتفا

أخيلكعب

الكوع

المفصل

العظميإلهيكل

اليد

ةرلمراا

لمريءا

لمضغا

لمعدةا

لهضمينا
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لأنفا

التنفس

الحاجزالحجاب

الأبص

الدوريالجهاز

اللمفاويالجهاز

الدم

علم،الأحنة

لإخصابا

التكاثر

الجنس

الجنين

لينرينالأدا

نسولينل!ا

ياسلبنكرا

لغدةا

راكلإدا

ذنلأا

لملأا

لحصبيازلجهاا

الشمحاسة

علمالأحياء،

الإنسان

الأيض

البرولشاجلالدين

البطن

التشريح

الجلد

الحلق

التنفسيالجهاز

الحنجرة

الرئة

الصدر

لدوريازالجها

لشريانا

الدمويةالشعيرة

الطحال

القلب

سلىالتناالجهاز

الحمل

الحيض

الخصية

الرحم

الرضيع

الصماءالغددجهاز

الدرقيةحنبالغدة

الدرقيةالعدة

الصنوبريةالغدة

الكظريةالغدة

غشاءالجنب

الكرية

لوريدا

جمماالودالوريدا

الخصوبةعدم

المبيض

المشيمة

النخاميةالغدة

الأستروجينهرمون

الهورمون

العصبيالجهاز

الشوكيالدماغىالسائلاللمسحاسة

الشمسيةالضفيرةالعضليالحس

الكوععظمالحواس

العينالدماغ

المنعكسالفعلالذوق

صلةذاتأخرىمقالات

لكليةاالحياة

البدنيةاللياقةالزائدة

المثانةالبيولوجيةالساعة

المرضالشعر

لنسئالضاماالصحة

النموالطب

الوضعيةالظفر

الأعضاءوظائفعلم

الموضوععناصر

الجسممكونات-

والجزيئاتالعناصر-أ

والأنسحةالحلايا-ب

الجلد-

البشرة-أ

الأدمة-!

الجلديةتحتالأنسجة-ج

العظميالهيكل-

العضويةوالأجهزةالأعضاء-ج

العضليالجهاز-4

القلبعضلة-جالهيكليةالعضلات-أ

الملساءالعضلات-ب

الهفمميالجهاز-5

والمعدةوالمريءالفم-أ

الغليظةوالأمعاءالدقيقةالأمعاء-ب

التنفسيالجهاز-6

الهوائيةالممرات-أ

والأكسجينالكربونأكسيدثانيتبادل-ب

الدوريالجهاز-7

لدما-جلقلبا-أ

اللمفاويالجهاز-دالدمويةالأوعية-ب

البوليالجهاز-8

سليالتنالجهازا-9

الصماءالغددجهاز-01

العصبيالجهاز-11

المركزيالعصبيالجهاز

المحيطيالعصبيالجهاز-ب

التلقائيالعصبىالجهاز-ج

أسئلة

؟الإنسانجسمفىالماءنسبةتبلغكم-ا

التنفسى؟للجهازالأساسيتانالوظيفتانما-2

الهضم؟علىاللعابيةالغددتساعدكيف-3

العصبي؟الجهازفيتؤديهالذيالدوروما؟المستقبلاتما-4

والآلة.الإنسانجسمبينوالاختلافالشبهأوجهاذكر

؟الدوريالجهازفيمهمةالشعيراتتعدلماذا-6

فيالجسمحرارةدرجةعلىالمحافظةفيالجلديساعدكيف-7

؟.الطبيعيمعدلها

الحاكمة؟بالغدةالنخاميةالغدةسميتلماذا-8

؟الإنسانجسمفىللأنسجةالأربعةالرئيسيةالأنواعما-9

؟الإنسانجسمفيشيوعاالكيميائيةالعناصرأكثرما01

غريبجسمأوضوءالمجهولالطاشالجسم

سببه.،ولايعرفالأرضمنبالقربأوالسماء،فييظهر

ربماالهويةالمجهولةالطائرةالأجسامأنالناسبعضويعتقد

نأآخرونويظن.الأخرىالكواكبمنفضاءسفنتكون

يتمكنوالمالعلماء،ولكنالطيعيةأسبابهاالأجساملهذه

وصفبها.الخاصةالمزاعمكلتفسيرمنالانحتى

المجهولةالطائرةالأجساممنمختلفةأنواعاالمشاهدون

طبقاأوأنبوباتشبهالأجسامهذهمنوالكثير،الهوية

لامناوراتمؤديةعاليةوبسرعاتصامتةوتطيرمتوهجا،

إنالتقاريروتقول.نوعأيمنطائرةأيبهاتقومأنيمكن

تسببأنهاكماللحيواناترعباسببتالأجسامهذه

الأرضعلىتهبطوأنهاالراديوأجهزةعلىتشويمثئا

أنهم،السنينمئاتمنذ،الكثيرونزعمأثرا.عليهاولاتترك
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المزاعمهذهعددوزادالسماء.فيغامضةأجسامارأوا

ام(.459-1)939الثانيةالعالميةالحربخلالكثيرا

رأواأنهموالمدنيينالعسكريننالطياريينمنالكثيروقرر

المبهمة.المقاتلةالطائراتسموهاغريبةمتحركةأضواء

إنهاالطائرةالأطباقيسمىع!اأخرىتقاريروتقول

بلادفيالميلاديالعشرينالقرنمنتصففيحدثت

.كثيرة

مراقبينخلالمنالتقاريرهذهمنعديدوردوقد

نأالناسمنكثيرويظن.مارأىصوربعضهم،بهمموثوق

منلكائناتفضاءسفنهىالمجهولةالطائرةالأجسام

الأضى.الكواكب

عنالتقاريرلمعظممنطقيةتفسيراتالعلماءأورد

حالاتفي،المثالسبيلعلي.المجهولةالطائرةالأجسام

وأنيزكأنهاعلىالاجسامهذهتقاريرفسرتكثيرة

صناعي()قمرصناعيتابعأونجمأوصاروخأوكوكب

عنأوطائرأتعنالإبلاغتموقد.الطقسلقياسبالونأو

ظروفتحترؤيتهاجرتلهاكذيلتبدوالتيعوادمها

مجهولة.طائرةأجسامبأنهاوصفت،عاديةغيرإضاءة

الخداعمنأشكالآتحدثقدالجويةالظروفأنكما

وقد.الهويةمجهولةطائرةأجسامبأنهاتوصف،البصري

منالمتحدةالولاياتفىالأجسامعنمهمةدراسةأجريت

علماءالدراسةبهذهوقامأم،689عامإلى6691عام

لكن.الأمريكيةالجويةالقواترعايةتحتكولورادوجامعة

الأجسامهذهعنالتقاريركلتفسيرمنيتمكنوالمالعلماء

منقادمةالأجسامهذهأنعلىتدلشواهديجدواولم

أثرأيضاالأمريكيةالجويةالقواتوبحثت.أخرىكواكب

خلالمنالقوميالأمنفيالطائرةالأجسامهذه

عاممنذرفعتالأجعسامهذهعنتقرير000/21

نأإلىالدراسةهذهانتهت.ام969عامإلىام479

منظماتوهناك.القوميالأمنتهددلاالأجسامهذه

الأجسامهذهظاهرةبدراسةتعنىالدولبعضفيوهيئات

عنها.المعلوماتونشرالهويةالمجهولةالطائرة

سرف.كرةشكلعلىصلبجسمالكرويالجسم

مجموعةبأنهالكرويالجسمالهندسةفيالرياضياتعلماء

نقطةمنمحددةمسافةعلىفراغفيالنقاطجميعمن

جسمالكرويالجسمأنيعنيوهذاالمركز.تسمىثابتة

أطرافأيةالس!لهذاوليعه!واحد.بسطحمحددصلب

نفسهاا!سحافةعلىالس!بقععلىنقطةوكلحدود،أو

المركز.من

إلىالمركزمنالمسافةهوالكرويالجسمقطرنصف

خطأيبأنهكذلكالقطرنصفتعريفويمكنالس!ة

--ب-ء!ص

الس!علىدقطةوكلكرة،شكلعلىصل!حسمالكرويالجسم

هوالقطرونصفالمركز.تسمىتالتةلقطةمنمعينةمسافةعلىتقع

مرتين.المسافةهذهطوليساويوالقطر.السطحإلىالمركرمناهسمالة

العظمى.الدائرةيكونالكرويالحسممركزحلالمستوس!مروإدا

الكرويالجسموقطر.السطحإلىالمركزمنيمتدمستقيم

مستقيمخطأيضاوهو.مرتينالقطرنصفطوليساوي

خطهووالقاطع.الكرويالجسموطرفيالمركزبينيصل

خطأيهوالدائرةوتر.الكرويالجسمعبريق!!ومئا

.الكرويس!إلجسمعلىنقطينبينيربط

الكرويالجسممركزفيالمستويالسطحمرورعند

القطرونصف.الكرويللجسمالعظمىالدائرةيكون

للجسموالقطرالقطرنصفهماالعظمىللدائرةوالقطر

الجسمالعظمىالدائرةتقطعبينهما.فرقلاالكروي

.الكرةنصفيسمىنصفكل،نصفينإلىالكروي

التالية:بالمعادلةكرويجسمسط!مساحةحسابويمكن

2.نقط4-السطح

والقيمةالقطر.نصفيمثلنق،المعادلةهذهفي

مساحةحسابويظهر3.لاا614هىطللرمزالتقريبية

وأمربعةأمتارمثلمربعةوحداتفيالمعادلةبهذهالسطح

مربعة.سنتيمترات

بالمعادلة:الكرويالجسمحجمحسابويمكن

3.نقطص!-الحجم

المقدرالحجم.الكرويالجسمقطرنصفيمثلنق

المكعبةالأمتارمثلمكعبةوحداتفييظهرالمعادلةبهذه

المكعبة.والسنتي!ترات

الهندسة.،الدائرة:أيضاانظر
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المناعة.انظر:المضاد.الجسم

الإيضاحى(.)الرسمالعينانظر:.الهديىالجسم

مننوعوهوجيه،جسيمأيضاويسىإبسايجسيم

كواركمنإبسايجسيمويتكون.الذريةتحتالجسيمات

معيتحدأوليجسيموالكواركمف!حاد.وكوارك

بالبروتوناتمعروفةجسيماتليشكلأخرىكواركات

نفسها،الكواركخصائصالمضادوللكوارك.والنيوترونات

.الكواركانظر:.مضادةكهربائيةشمحنةيحملولكنه

الهيدروجين.ذرةبتركيبشبيهإبسايجصيموتركيب

علىيحتويانإبسايوجسيمالهيدروجينذرةمنفكل

ذرةمكونيأن.كماببعضبعضهمامرتبطينجسيمين

ملتصقانوإلكترون،بروتونوهما،الهيدروجين

والكواركالكواركفإنأخرىجهةومنكهرومغنطسيا.

بالقوةببعضبعضهمامتماسكانإبسايجسيمفيالمضاد

فجسيم.القويالتداخلأيضاتسمىالتيالقويةالنووية

ذرةمثلوهو،كهربائيةشحنةيحمللاإبساي

تماما.الهيدروجين

يدعلىأم749عامإبعسايجسيماكتشافتم

منهماكلكانت،الأمريكيينالفيزيائيينمنمجموعتين

الخطيا!لسارعبمركز،إحداهماالأخرىعنمستقلةتحمل

بروكهيفنبمعملوالأخرىكاليفورنيا،فيستانفوردفي

اكتشافأعطىوقد.بنيويوركأيلاندلونجفيالقومي

.الكواركوجودعلىقويادليلاوخصائصهإبسايجسيم

تطلقهعاليةوطاقة،موجبةشحنةذوجسيمألفا!جسيم

جسيمويعد.نوويلتحولتخضععندما،مشعةذرةنواة

بروتونينمنويتألف.الهيليومذرةلنواةمطابقاألفا

أكثرألفاجسيمويزنوثيقا.ارتباطامغايرتبطانوإلكترونين

وينتقلبيتا.جسيمانظر:.مرة00072ببيتاجسيممن

فعلى.الضخمةكتلتهبسببقصيرةلمسافةألفاجسيم

تزيدلامسافةإلىالنموذجيألفاجسيمينتقل،المثالسبيل

الهواء.فيسم5عن

النشاط،الإشعاع؟النوويةالطاقةأيضا:انظر

الإشعاعي.

أثناءإشعاعيةذرةنواةعنيتولدإلكترونديتا!جسدم

ذاتبيتاجسيماتومعظم.نوويتحوللعمليةتعرضها

.بروتونإلىنيوترونيتحولعندماتتكونسالبةشحنات

موجبةشحنةذاتإلكتروناتوهىبوزيتروناتوبعضها

بيتاوجسيمات.الببروتونانظر:.البروتونتحولعنتنتج

.البروتونجسممن0841فقطتعادلإذالصغر،بالغة

بعيدةلمسافاتالجوفىالانطلاقمنالعاليةطاقتهاوتمكنها

.مليمتراتعدةسمكهايعادلالتيالصلبةالموادواختراق

الذيالمدىبحساببيتاجسيماتطاقةالعلماءويقيس

معينة.مواداختراقفيتأخذه

الإشعاعي.النشاط:أيضاانظر

ني)التطوراتالفيزياءإبساي،جسيمانظر:.جيهجسيم

المليزو!.(،العشرينالقرنمنتصف

الكونيةالأشعة،الإشعاعانظر:.الدريالجسيم

فيزياء)صورة(بمالذرة(؟عاليةطاقةداتأحرى)جسيمات

.الجسيماتمعجل،الجسيمات

الجشطالتنفسعدمئدس.علمالجشطالت،

بوصفهاالتجربةدراسةعلىتركزالنفسعلمفيمدرسة

بأنالجشطالتيالنفسعلمعلماءويؤمن.متكاملةوحدة

الكامل-والنمط.التجربةعناصرأهمهوالشكلأوالنمط

لكلالمعنىيعطيالذيهوالعلماء-هؤلاءلنظريةطبقا

الكلإنأخرىوبعبارةمنفردا.التجربةعناصرمنعنصر

الجشطالتوكلمة.لبعضبعضهاالأجزاءضممنأهم

الهيئة.أوالشكلأوالمثالوتعنىالأصلألمانية

!عام219عامحوالىالجشطالتفلسفةتأسعست

التجاربأما.ألمانىنفسعالموهوويرثيمر،ماكسيد

كولر،وولفجانجوكوفكاكورثزميليهمعأجراهاالتى

علىالجشطالتفلسفةأفكارنشرعلىساعدتفقد

الأفكاروهذه.الأمريكيةالمتحدةوالولاياتأوروبانطاق

الأفكارأكثركانتالتيللبنيويةمضادافعلردكانت

.الميلاديالعشرينالقرنمطلعفيشيوعاالفلسفية

لدراسةطريقةأفضلأنيرونالبنيويونالنفسوعلماء

المشاعر،مثل،المنفصلةعناصرهاتحليلهى،التجربة

يختلفالجشطالتنفسوعلم.والأحاسيسوالصور

القابلةالجوانببدراسةتناديالتىالسلوكيةعنكذلك

.السلوكمنفقطللملاحظة

كبيرةدرجةإلىالجشطالتنفسعلمنظريةأثرت

علماءواستخدم،الإنسانيالحسىالإدراكدراسةعلى

فمثلا.المبادئمنكثيرلتطويرالمدرسةهذهأفكارالنفس

كيرالنمطرؤيةاعتادواالناسانيوضحالإغلاقمبدأ

لهذاووفقا.موحدةأومكتملةكلياتأنهعلىالمكتمل

مفهومويوضح.مكتملةدائرةدائضاالمجزأةالدائرةنجدالمبدأ

شكلانمطأياعتباراعتادواالناسأنالخلفية-الشكل

الحائط،علىالصورةذلكعلىالأمثلةومن.خلفيةعلى

الصفحة.علىوالحروف
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مدرسةبوصفهاالجشطالتنفسعلمنظريةتوجدولا

يستخدمونالنفسعلماءمازالولكن،الآنمنفصلة

دراساتفىالجشطالتمبادئتطبيقويتمافكارها.

الإدراكإلىإضافة،الاجتماعىوالسلوكالشخصية

يدعىالنفسيالعلاجأساليبمننوعوهناك.الحسى

لمعالجةالمدرسةهذهمبادئيستخدمالجشطالتعلاخ

العاطفية.بالاضطراباتالمصابن

وولفجابخ؟كولر،،كورث،كوفكا:أيضانظرا

علم.،النفس

فيالبريالحيوانانظر:.الحئجرةحمراءالجشئة

)الطور(.العربيةالبلاد

البريالحيوانانظر:.المصفرةالسمراءالجشئة

)اللإور(.العربيةالبلادفي

العربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:الشجر.جشئة

)الطور(.

الجدرانأسطحبهاتغطى،الملاطمنطبقةالجص

للهواء،مناعةأكثرلجعلهاالمبانىوأسقفالداخلية

عمليةوالتجصيص.سطحيةتحسينيةلمساتولإعطائها

علىالجصيوضعوعندما.الجدرانهذهعلىالجصوضع

الجبس.ملاطانظر:.التمليطيسمىالخارجيةالجدران

منالمكونالجصيستعملون)النقاشون(والمبيضون

الإسمنت.أوالجيرأوالجبسمثل،تماسكوعنصرالرمل

الأليافأوالشعرويخلطبالماءتخلطالعناصروهذه

الغنمشعرهووالشعر.الجصلتقويةوالثانيةالأولىبالطقة

ألياف،أووالجوتمانيلاقنبمنوالأليافالبقرأو

الخشب.

وأالبرليتمثل،الوزنحفيفةالمواداستخدامويمكن

للنارمقاومةالموادوهذه.الرملمنبدلاالفيرمكيولايت

.الصوتوتمتص

علىمباشرةالجصنضعأنيمكن.الجصقاعدة

خشبيجدارعلىوضعهلايمكنولكن،المبنىجدران

الجصعليهايوضعأنيمكنالتيالأسطحوتسمى.صلب

منأنواععدةمنتكونقدوالقواعد.الجصقظعدة

منتكونأنيمكن،كماالمبانىحجرأوالطوبقوالب

وأالجصمنوتطعمعدنيةلواحوالشرالبن.الشرائح

الأسطحعلىتوضعالتىالخشبقطعأوالليفيةالألواح

وتوضئالشرائح.أفضلتماسكلإعطاءتجصيصهايتم

الجصويدخلضيقةبينيةمسافاتعلىمتوازيةالخشبية

وهذه.مفاتيحتسمىأوتادامكوناالمسافاتهذهفى

!لاج!!لأ،ط!

*--؟ء7!،،3مممخكا-!!ل!شخى-!بهىحم!حغ-!؟+!

ض?ع+ء+33"!!ي!ر!يهييمبرعحمتيه!--س-"،!-!7ضى

لتحسينطبقاتأؤدلاثطبقتينعلىالملاططبقةيضع)نقاش(ميض

المباممط.لأحدوالاسقفالداحليةالحدرالى

الحديثةالمبانىوفى.الشرائحعلىالجصتثب!الأوتاد

والشرائح.الشرالإلمعدنيةأوالجبسألواحتستخدم

.م5.2وطولها.م،هعرضهاألواحهيالمعدنية

بالتغلغل،للجصتسمحالألواحفيالمفتوحةوالمسافات

جصمركزلهاالجبسوألواحأشد.تماسكوإعطاء

الورقضغطويتم.الثقيلالورقأسطحبينجبسي

شصيص.سط!لتكوينمعاوالمركز

بأداةالجصقاعدةعلىالجصيوضع.التجصيص

داوبى.تسمىبأداةتسويتهاويتم.المالجتسمىخاصة

القضيب،يسمىمستقيمبأطرافأكثرتسويتهاويمكن

حولتوضع،أرضياتتسمىمعدنيةأوخشبيةوقطع

لتحسينمؤشراالقاعدةألواحفوقمنفتحات

كبيراتجصيصهيتمالذيالجداركانوإذاالتجصيص.

الدليل،تدعىجصمؤشراتالخشبيةالطبقةعلىتوضع

وأالمعدنيةالشرائحعلىطبقاتثلاثاستخدامويجب

طوبلمس!علىطبقتينإلىفقطيحتاجولكن.الخشبية

منبيضاءبطبقةيكونقدالجصسطحوتحسين.أوبلاط

معجونتماسكيشبهتماسكلهاويكون،جيريمعجون

ملاطجصإليهاويضافاستخدامها.عندكثيف
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تشكيلويتم.التشققاتوتفاديالتقلصلتقليلالجبس

وتحسين.حديديمالجبوسماطةناعمسطحعلىالمادة

بوساطةعملهاتمخشبيةتحسيناتهوالرمليالصقل

الجبسىالجصطبقةسطحعلىخشبيأوفلينيمالج

ورقتشبهالرمليالصقلوتحسينات.المصقلةيسمى

بطرقخاصج!استخدامويمكن.الخشنالصنفرة

هوشيوعاوأكثرها،طبيعيةأحجارايشبهتجعلهمختلفة

كائينوحجركاذبزخرفيرخاموهوالسجلول،

.الكاذبترافرتينوحجرالكاذب

باريس.جص،والخرسانةالأسمنتأيضا:انظر

يكونبالماءيخلطعندماأبيضمسحوقبردس!جص

فيتستخدمالمادةهذه.دقائقفيصلباويصبح،معجونا

أخرىولأغراض،الجراحيةوللصبات،التماثيلصب

منمكونحجروهي.الجبسبتسخينتصنعوهي.كثيرة

جزئيا،الماءطرديتموعندماوالماء،الكالسيومكبريتات

وعندمسحوقاليصبحتكسيرهيسهلناعماالجبسيصبح

كالحجرمادةلتصبح،الكتلةتتصلبأضىمرةالماءإضافة

الأصلى.الجبستشبه

الجبس.:أيضاانظر

-719هـ،037-03)5أبوبكر،الجصاص

الجصاصالرازيبكربأبىالمكنيعليبنأحمدم(.089

إلىنسبةوالجصاص،الريإلىنسبةوالرازي.الحنفي

،عصرهفيالحنفيةكبارعلىالفقهدرس.بالجصالعمل

سعيدوأبي،الزجاجسهلوأبى،الكرخيالحسنكأبي

جمعورعازاهداكان.الرازينصربنوموسى،البردعي

العلم،طلبفيجاداوكان.والتقوىالصلاحالعلمإلى

إليهيشاروأصبحببغداد،عصرهفيالحنفيةإمامصارحتى

بغدادمنخرجحيث،الملمطلبفيرحلةوله.بالبنان

بغدادفيالمقامبهاستقرثمنيسابور.إلىثمالأهواز،إلى

اللهعبدأبومنهمكثير،خلقبهفانتفعالناسويفقهيدرس

منها:عدةمؤلفاتله.الزعفرانىوأبوالحسن،الجرجانى

أحكام،الجصاصبأصولالشهيرالأصولفيالفصول

مختصرشرح؟الكرخيمختصرشرح،القران

الكبيرالجامعشرحالصغيربمالجامعشرح؟الطحاوي

الحسنى،الاسماءوشرح،الشيبانيالحسنبنلمحمد

ببغداد.توفى.السائلجوابكتاب

.الصغيرةالنجميةالأزهارمنكتلد5نباثالجصدلآ

الأنواعوأكثر.الجصياتمنصنفا021مايفوقوهناك

السنة،مدارعلىأوحوليةزراعةتزرعالتيتلكشيوعا

أبيفلونذاتأزهارولها

أصنافوتزرع.قرنفلىأو

الحدائقفيالجصيةمنقليلة

الأصنافأما.الصخرية

لقطففتزرعالكبرى

أزهارها.

أنواعمنوالجصميات

وهي،القديمالعالمنباتات

فىرئيسيبشكلتنمو

ويناسب.الجيريةالتربة

والمشمسالمفتوحالموقع

المعمرةالجصيةكما،الجصياتنباتات

ذاتالتربةأيضاتناممبها

الجيد.التصريف

الجعابي.بكرأبوانظر:بكر.أبوالجعابي،

معينة،سوائلعلىيطلقمصطلحالمرةالجعة

وأ،القلفأوالأوراقأو،المرةالأعشابمنمستخلصة

الناسمنالعديديتناولالأزهار.رؤوسمنأوالجذور،

بعضيشمل.والهضمالشهيةلتحسينعلاجاالمرةالجعة

والكينا،الأنجوستورةالمرةالجعةمنالمألوفةالأنواع

والبابونج.،والحنطانا،والبرتقال

فيالبريالنباتانظر:.الساقبيضاءالجعدة

(.الساقبيضاء)الحعدةالعرس!البلاد

.الجعديالنابغةانظر:.الئابغة،الجعدي

جعفر.أبو،البرقيانظر:.البرقيجعدرأيو

م(.962-؟هـ،8)؟-طالبأبيبنجعفر

عبدبنهاشمبنعبدالمطلببنطالبأبيبنجحفر

وكان،طالبأبيبنعليأخو،جليلصحابى،مناف

رسولعنهأخبرلماالطياربجعفرلقب.سنينبعشريكبره

جعفرفإذافيهافنظرتالبارحةالجنة)دخلتط!ئةالله

أخرجهسرير(علىمتكئحمزةواذا،الملائكةمعيطير

.عباسابنعنوالحاكمعديوابنالطراني

الهجرتين.وهاجرالإسلامإلىالسابقينمنجعفركان

قريشوفدقدمعندماالنجاشيأمامالإسلامعنتحدث

برديطالبونربيعةأبىبنوعبداللهالعاصبنعمرويقودهم

هذا"إنالنجاشيقالأنفكانالمسلمينمنالمهاجرين

انطلقا،واحدةمشكاةمنليخرجانعيسىبهجاءوالذي

ش3كأ"ء3

لم3برمبر

!برضو!س



وحشدةأبىبنجعفر004

وجدالحبشةمنرجعولماإليكما"،أسلمهملافوالله

وسعدبهاستبشر!النبيرآهفلماخيبر،فتحفيالمسلمين

بفتحأمجعفربقدومفرحاأشدأنا)بأيهما:وقالواعتنقه

أحرجه(وخلقيخلقيأشبهتلهيقولوكانخيبع

عار!.بنالبراءعنوالترمديالبحاري

فمازالحسنا،بلاءوأبلى،بالشاممؤتةغزوةشهد

حتىيقاتلوظل،يسراهثميمناهقطعتحتىبسيفهيقاتل

:وقالشديداحزناكل!صهالرسولعليهفحزنشهيدا،وقع

إذاكانعمرأنويروىالبواكى(.فلتبكجعمرمثل)على

ذيابنياعليكالسلام:قالجعفربنعبداللهرأى

عنه.تعالىاللهرضى،الجناحين

الحبشة.إلىالهجرةبمطالبأبيبنعليأيضا:انظر

-؟أهـ،25-؟)وحشيةأبيبنجعفر

بشر،أبو،وحشيةأبيابنوهو،إياسبنجعفرم(.347

،والحفاظ،الأئمةأحد.الأصلبصري،الواسطي،اليشكري

الشعبي،عنحدث.الجماعةلهأخرج.توثيقهعلىمتفق

عنه:وحدث.وخلقوعكرمةومجاهد،جبير،بنوسعيد

شعبةضعفه.وطائفةوأبوعوانة،وهشيم،وشعبة،الأعمش

حبيب:بننوحقال.فقطومجاهد،سالمبنحبيبفي

.ماتحينالمقامخلفساجداأبوبشركان

جعفر.أبوزياد،ابنانظر:زياد.بنجعدرأبو

أبوالطقطقى،ابنانظر:.الطقطقيبنجعمرأبو

جعفر.

جعفر.أبومني!ابنانظر:.مديعبنجعدرأبو

أبو،الخوارزميانظر:.الخواررميجعدرأبو

جعفر.

م(.996-765أهـ،-48)08الصادقجعفر

الحسينبنالعابدينزينعليبنالباقرمحمدبنجعفر

،الصادقأبوعبدالله،طالبأبىبنعليبنالعسبط

فروةأمهىوأمه.الأعلامأحد،المدنيالعلوي،الهاشمى

الصديق.بكرأبىبنمحمدبنالقاسمبنت

كانولهذابكر،أبيبنعبدالرحمنبنقأسماءوأمها

ممنيغضبوكان.مرتينالصديقبكرأبوولدنى:يقول

بكر.أيلجدهيتعرض

منكان.الإماميةعندعشرالاثنيالأئمةسادسهو

بنوعروةالباقر،جعفرأيأبيهعنحدث.التابعينأجلاء

بنويحيى،الكاظمموسىأبنه:عنهوروى،وخلقالزبير،

لأنهالصادقولقب.وجماعة،وأبوحنيفة،الأنصاريسعيد

مولدهالخلفاء.علىجريئاكان.قطالكذبعنهيعر!لم

لالمدينة.ووفاته

.الإسلام:أيضاانظر

-882هـ،303-12)3الضريرجعفرأبو

الضريرجعفرأبوجبريلبنفرحبنأحمدم(.519

فياليزيديالمباركبنيحيىرواةأحدالمفسر،البغدادي

مابجميعالدوريعلىقرأكبير.وعالمثقة.القراءات

.القراءاتمنعنده

.القارئعاصمبموردق:أيضاانظر

جعفر.أبو،الطبريانظر:.الطبريجعمرأبو

جعفر.أبو،الطحاوي:انظر.الطحاويجعدربوأ

جعفر.أبو،العقيلى:نظرا.العقيليجعالربوأ

م(.6075-16هـ،أ-0433)القارئجعفرأبو

أحد.القارئالمدنيالخزوميجعفرأبو،القعقاعبنيزيد

)هندسلمةأمإلىبهجيءمشهور،تابعي،العشرةالقراء

صغير،وهوع!ء،النبيزوج(،المؤمنينأم،أميةأبىبنت

بنعبداللهعلىقرأ.بالبركةلهودعترأسهعلىفمسحت

عنهما.وروىهريرةوأبيعباس

كان.لذلكالقارئفسمي،القراءةفىالمدينةأهلإمام

،الزمانمنمدةذلكعلىواستمريوما،ويفطريومايصوم

ذلكفعلتإنما:فقالذلك،فيأصحابهبعضلهفقال

الله.لعبادةنفسيبهأروض

رجلجعفردونغام(.857-؟)لولع!جعدر،

تعدينصناعةوتطويرتأسيسفيساعدالملايو،منأعمال

الماليزية.بيراقولايةفىالقصدير

محصلالعمليةحياتهوبدأ.بيراقفيجعفرلونغولد

التاسعالقرنمنتصففي-شمخصأولوكان.ضرائب

لاروتلمنطقةالتجاريةالإمكاناتيدرك-الميلاديعشر

هذهيقطنوكان.بيراقمنالشماليالساحلىالإقليمفي

في.بسيطةأهميةذاتوكانت.قليلونسكانالمنطقة

كبيرةأعدادوصلتالميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصف

أرضاكتشافبعدالمنطقةهذهإلىالصينيينالمنقبينمن

السلطانمنجعفرلونغواشترىالقصدير.بتعدينغنية

وكللاروتبفتحقامثم.المنطقةفيالدخلمصادر

لثرائهونظرا.الجديدةالقصديرمناجمأنشأحيثأنهارها

.المجاورةالمناطقإلىنفوذهامتد



104فيالجغراا

جعفر.أبوالمنصور،انظر:المئصور.جعمرأبو

جعفر.أبو،النحاسانظر:.الئحاسجعمرأبو

،السودان(بمتاريخية)نبذةالسودانانظر:.ضيص

جعفر.،محيري(،الاستقلال)عهدتاريخ

البلادفيالبريالنباتانظر:.الأررقالجعفيل

(.الأزرق)الجعميلالعربية

البلادفيالبريالنباتانظر:.المصريالجعفيل

(.المصري)الجعفيلالعربية

الخنافس،منكبيرةمجموعةعلىيطلقاسماب

الخنافسهذهأنواعبعضتقريبا.منهانوعألف02وهناك

بالمروجاضراراوتلحق،الدولبعضفيبالنباتاتتتغذى

والمحاصيل.

تقوموأحيائا،الروثفىتتكاثرأخرىأنواعوهناك

،اللأرضتحتجحورهاإلىدحرجتهثم،الروثبتكوير

هذهفيالبيضبوضعتقومثم،لليرقاتغذاءلاتخاذه

.الكريات

رموزاالمقدسالجعلكرياتالمصريينقدماءاتخذ

النتوءاتأنيعتقدونالمصريينقدماءوكان.للعالم

الشمس.لأشعةرموزالخنافصررؤوسفيالموجودة

ترمزكانت،المصريينقدماءعندالمقدسةوالخنفساء

الحشراتأشكالبحفرقاموأوقدوالخلود.البعثإلىأيضا

سنوعاليسار(على)الجعل

.الروثفييتكاثرالخنافس

يقومحعلاتوضحالعلياوالصورة

إلىالروثمنكرةبتحريك

لصغارغداءوالروث.جحصه

منتحرجأدبعدالخنافس

البيض.

وكانت،تعويذاتواستخدموها،والمعادنالأحجارمن

عادةالمصريينقد!اءوكان.الجعلاتالأشكالهذهتسمى

خنفساءمكانهويضعونالميتالشخصقلبينزعون

أثناءفيالكريمةبالأحجارمرصعةوأحيانامحفورةضخمة

التحنيط.

الأرضسطحمظاهروالموقععلمالجغرافيا

والنباتات)الإنسانالحيةالكائناتوتوزيع)التضاريعر(

ويدرس.المياهأعماقوفياليابسةعلي(والحيوان

الإنسانمنكلفيهايوجدالتيالاماكنالجغرافيون

والصحاريبالأنهاروعلاقاتهاوالنباتاتوالحيوانات

الجغرافيونيدرس.كماالسطحمظاهرمنوغيرهاوالجبال

منوغيرهاوالصحاريوالأنهارالجبالوجودأماكنأيضا

أهميةومدى،هناكوجدتوكيف،السطحمظاهر

اليونانيالأصلمنمشتقةجغرافياكلمةموقعها.

.الأرضوصفوتعنىجيوغرافيا.

حدوثوراءالكامنةالأسبابعنالجغرافيونيبحث

المثالسبيلعلىفهم.الأرضسطحعلىالجغرافيةالظواهر

قدأوحدوثها،وأسبابالرمليهالزوابعبدراسةيقومونقد

بعضفيضانإلىتؤديالتيالأسباباكتشافيحاولون

فىأيضاالجغرافيونلمجحثكماغيرها.منأكثرالأنهار

،للإنسانوالاجتماعىوالسياسيالاقتصاديالنشاطأنماط

هذهوجدتأجلهامنالتيالأسباباستنباطويحاولون

لمواقعتحليلمنالجغرافيونبهيقومماذلكمثال.الأنماط

بينالصلةيحددونأنهمكما.العالمأنحاءكافةفيالمدن

العواملمنوغيرهاوالتضاريسالمناخوبينالمواقعهذه

.لأخرىا

الىأدتالتىالأسبابمعرفةإلىالجغرافيونويهدف

فهمالسببولهذاوتغيرها.الأرضمظاهرسطحتكون

العواملبعضتسببهاالتيوالتغيراتالمناخيدرسون

بمعرفةيهتمونأنهموالماء،كماالرياحمثل:الطبيعية

وكيفالأرضسطحفيالإنسانيحدثهاالتيالتغييرات

تأثيرمدىيحللونقد،المثالسبيلعلىفهم.ذلكلمجم

مجاور.نهرعلىما،مدينةعلىيطرأالذيالتوسمع

التيالطرقيفحصونالجغرافيينفإن،ذلكإلىوبالإضافة

نموكيفيةيدرسونفقد.الزمنبمرورالأرضلممطحيتغيربها

مئاتقبلما،نهروادييبدوكانكيفأوما،مدينة

السنين.

أهلمنيستقونهاالتيالبياناتالجغرافيونويستخدم

تشمل:التيالأخرىالمعرفةحقولشتىفيالعلم

الاقتصاد،وعلم،الإنسانوعلمالأحياء،وعلمالجيولوجيا،

المادةهذهيمزجونفهم.الاجتماعوعلموالفيزياء،

ء
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علىللردالخاصةأبحاثهمفيإليهايتوصلونالتىبالبيانات

مايدونونوغالبا.س!إلأرضحولتثارالتيالتساؤلات

أساسيةأداةيستخدمونهاالتيالخرائطعلىبحاثهمنتالبن

لجمعأخرىوسائلعلىأيضاالجغرافيونويعتمد.لهم

واستخدامالمقابلاتوإجراءالرحلاتمثلمعلوماتهم

.اللإحصاءات

الجغرافيونيدرسماذا

يلى:بماتتعلقرئيسيةتساؤلاتأربعةالجغرافياتطرح

الإقليميةالخصائص3-المكانيةالعلاقات2-:الموقع-أ

.رضالأسطحتغيرالتيالعوامل-4

فيللجغرافيينالرئيسيةالمهامإحدىتتمثل.الموقع

الأرضية،والمظاهر،الأماكنمو!وتسجيلتحديد

قسمفقدذلكولتحقيق.البشريةوالأنشطة،والسكان

عليهاأطلقواوهميةخطوطإلىالأرضسطحالجغرافيون

.العرضدوائرأووخطوط)الزوال(الطولخطوطاسم

شبكة،تشكلقائمةزوايافىالخطوطهذهوتتقاطع

قياسيةعمليةبوساطةالمظاهر!ذهموابالجغرافيونويحدد

هذهوتنقل.المساحةانظر:.المساحةباسمتعرفرياضية

وبهذا.الشبكةهذهعليهاترسمالتيالخريطةإلىالبيانات

سطحعلىموقعأيمنالتحققمنالجغرافيونيتمكن

عليه.التعرفأوالأرض

الأماكنبينتنشأالتيالعلاقاتهي.ا!لكانيةالعلاقات

وقدلموقعها.نتيجةالبشريةوالمجموعاتالأرضيةوالمظاهر

ما،مكانتطورفيأهميةالمكانيةالعلاقاتتكتسب

منالكثيرنموذلكومثال.سكانهيزاولهاالتىوالأنشطة

منأكثرالمهمةالمواصلاتطرقطولعلىأصناعيةاالمدن

الغنية.المعدنيةالترسباتمناطقمنبالقربنموها

بمعرفةالناسمنالقليليكتفي.الإقليميةالخصائص

علىالتعرفالكثيرونيبغيبينما.فحمسبماموقع

الناسصنوفمعرفةتؤثرمنهمالغالبيةأن.كماخصائصه

يستغلونوكيف،مدنهميبنونوكيف،فيهعاشواالذين

الأرضسطحمظاهرمعرفةأيضايبغونوهم.أرضهم

.هناكتوجدالتيوالنباتاتالحيواناتوأنواع،والمناخ

الأرضيةالقشرةتتغيرالأرص.سطحتغيرعوامل

.التغيراتبعضالبشريةالأنشطةتحدثكماباستمرار.

أماكنوبناءآخرإلىمكانمنالناسانتقالذلكومثال

أرضامايوماكانتالتيالأرضعلىللسكنىجديدة

مثالالطيعةقوىمنناتجةتغيراتبعضوهناك.زراعية

تيارأتأو،الأوديةنشأةإلىتؤديالتيالمائيةالتعرية

الأنشطةتتحدوأحيانا.الساحلتغيرخطا!المحيطات

القشرةفىتغيراتلتحدثالطيعيةأ!ملياتامعاكبشرية

الكبرىالصحرأءتوسعتفقدالمثالممبيلوعلى،الأرضية

رعىإلىالمزارعينجنوحبسببجزئيا،إفريقياشماليفي

صمعلوماتيجمع(،اليمنى)الصورةالبحتحريةالحعرافيافيالختصينأحد.محتلفةروايام!الأرضمعالميدرسونمختلفةفئاتمنجغرافيون

أما،لالسكانتتعلقأحرىوحقائقوالو!ياتالمواليديدرسالوسو(،)الصورةالسكانيةالدراساتعلملىمتخصصوآحر.العالمحولالناس

البحار.ديالحياةديدرس(اليسرى)الصورةالمحيطهاتعالم
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لإقليمالمجاورةالأعشابمناطقفيمكثفبشكلمواشيهم

الجفافسنواتإلىأيضاالتوس!عهذايرجعكما.الساحل

والثمانينياتالسبعينياتفيالصحراءلهتعرضتالذيالحاد

،العملياتهذهمثليدرسونفالجغرافيون.العشرينالقرنمن

فىللأرضالظاهريالشكلتطوركيفيكتشفوألكي

مستقبلا.يطرأقدالذيالتغييركيفيةعلىوللوقوف،الماضي

الجغرافياافسام

مناهجأوطرقوفقللأرضدراستهمالجغرافيونينظم

الإقليمية،الجغرافياإلىهذاعلمهميقسمونحيث،شتى

حسبالجغرافيةفروعيصنفونوقد.الموضوعيةوالجغرافيا

بالبيئةصلةذاتموضوعاتمنالفروعهذهتتناولهما

.البشريالنشاطأوالطبيعية

تتناول.الموضوعيةوالجغرافياالإقليميةالجغرافيا

الجغرافيةالعناصرمعظبمأوكلبالدراسةالإقليميةالجغرافيا

بعضهاعلىتاثيرهاحيثمن،مجتمعة،إقليمأو،لمنطقة

شخصيته.أوالإقليمذلكخصائصإبرازبغرضبعضا،

طبيعةيدرسونالذينالجغرافيونبهيقومماذلكومثال

ومواردهأرضهوتكوينمناخهحيثمنالعربىالخليجإقليم

الدينيةوشؤونهمسكانهيدرسونأيضاأنهمكما.الطبيعية

السياسية.وتقسيماتهواللغوية

واحدمظهردراسةعلىفتركزالموضوعيةالجغرافياأما

سط!علىوتوزيعهبشرينشاطأوالأرضمظاهرمن

بالطرقالنقلوأنماطالتربةنوعيةفأنماط.كلهالأرض

فىالموضوعيللمنهجمثالأتعدالعالمنطاقعلىالحديدية

الجغرافية.الدرالممات

المظاهربمواقعتهتمالتيوهي.الطبيعيةالجغرافيا

بالاخرمنهاكلوعلاقةوالمناخوالماء،،اليابسة:مثلالأرضية

إيجادهاإلىتؤديالتيالقوىوبتلك،البشريةوبالأنشطة

)دراسةالجيومورفولوجياتشملالطبيعيةفالجغرافيا.وتغييرها

وعلم،الحيويةوالجغرأفيا،المناخوعلم(،الأرضسطحأشكال

التربة.وجغرافيا،المحيطات

،الأرضسطحأش!كالدراسةهىالجيومورفولوجيا.

التىوالقوىنشأتها(،)أيوأصولهاتوزيعهاذلكفيبما

يدرسونالظواهرهذهفيفالباحثونفيها.تغييراتتحدث

يتحركوكيفوالزلازلالجليديةالانهياراتتحدثأين

سطحأشكالبينالعلاقةويدرسون.الجليديالركام

البشرية.والأنشطةالأرض

.المناخأنماطدراسةعلىالعلمهذايركز.المناخعلم

درجةمثلالمناخيةالعواملبعضالمناخفيالباحثونويدرلر

كيفيةأيضايدرسونكما،والرطوبةوالأمطارالحرارة

.البشريبالنشاطتأثرهاومدىالمناخيةالتغيرات

تحدثالتيوالقوةالأرضسطحمعالميدرسونالجيومورفولوجياعلماء

فىالزلازلعلىدراسةلمحاحراءالباحثونهؤلاءيقومفيها.التغييرات

.المسافاتلحسابالزوايا"قياس"أداةالمزواةويستخدمونأسكتلندا،

الجغرافيامنالعلمهذاويتكون.الحيويةالجغرافيا

الجغرافيافيالباحثونويدرس.الحيوانيةوالجغرافياالنباتية

كلفىالتغييراتتؤثروكيف،النباتاتنموأنماطالنباتيه

ويطلق.الأنماطهذهفىالبشريوالنشاطوالتربةالمناخمن

ويدرسفيتوغرافيا.اسمأيضاالنباتيةالجغرافياعلى

إلىأدتالتيالأسبابالحيوانيةالجغرافيافيالباحثون

كما.غيرهدونماإقليمفيمعينةحيواناتحياةتوممع

تؤثرالتيوالعواملالحيواناتهجراتفيالبحثيدققون

تحركاتها.فى

المائيةالمحيطاتتياراتدراسةويشمل.المحيطا!علم

العلمهذافيوالمتخصصونوالجزر.المدوحركةوالأمواج

.المحيطاتقيعانجغرافيافيأيضايبحثون

التربةمنالختلفةالأنواعتوزيعتتناول.التربةجغرافيا

التربةجغرافيافيالباحثونويدرس،العالمأنحاءجميعفى

المحاصيلوكميةنوععلى،التربةأنواعاختلافيؤثركيف

بطرقالزراعيةالتربةتتأثروكيفما،منطقةفيتنتجالتي

منطقة.كلفيالمستخدمةالزراعة

أنماطدراسةعلىالعلمهذاويركز.البشريةالجغرافيا

الميادينوتشمل.بالبيئةصلتهاوأوجهالبشريالنشاط

الجغرافيامنكلاالبشريةالجغرافيافىالمتخصصة

الاجتماعيةوالجغرافيا،السكانوجغرافيا،الحضارية

سية،السياوالجغرافيا،يةالاقتصادوالجغرافيا،المدنوجغرافيا

لتاريخية.افيالجغراوا
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وانتشارموقعتدرسوهي.الحضاريةالجغرافيا

فقد،الحضاريةالخصائصمنوكيرهاوالعاداتالمعتقدات

المتالسبيلعلىالحضاريةالجغرافيافيالباحثونيدرس

يفحصونقدأو.الدينيةالمعتقداتمنمجموعةانتشار

حضاريةممارساتنتيجةالأرضيةالرقعةمنجزءتغيركيفية

فيها.يعيشونالذينالسكانقبلمن

أنماطبدرأسةتهتماالتيوهى.السكانجغرافيا

.الأنماطاهذهتغيرإلىأدتالتىوالأممبابالسكان

معدلمعرفةإلىالسكانافياجغرفيالباحثونويتطرق

الأسروحجمالسكانيةوالتحركاتوالوفياتالمواليد

الصلة.ذاتالإحصائيةالبياناتمنوغيرها

العلاقاتفيتبحثالتىوهى.الاجتماعيةالجغرافيا

الجغرافيافيالباحثونويحاول.البشريةالمجموعاتبين

فيالاجتماعيةالعلاقاتهذهتأثيركيفيةتحليلالاجتماعية

فيها.ويتنزهونويع!لونيعيشونالتيالأماكن

منوغيرهاالمدنبدراسةتهتموهى.المدنجغرافيا

المدنيةالجغرافيافىأجاحثوناويفحص.الحضريةالمناطق

قدكما.المدنتطورفيأهميةذايكونقدالموقعأنكيف

فيالختلفةالجماعاتفيهادعيم!التىالاماكنفىيبحثون

إلىالفقيرةالأحياءنموإلىأدتالتيالأممبابأوما،مدينة

إليه.آلتما

وتوزيعالموقعبدراسةتهتموهي.الاقتصاديةالجغرافيا

والزراعة.والصناعةالتعدين:مثلالاقتصاديةالأنشطة

المكانيةالعلاقاتالاقتصاديةالجغرافيافىالباحثونويدرس

هذهمثلونموتطورفىتؤثرالتىالبشريةوالعواملوالبيئية

العاملةوالقوىالمواصلات:العواملهذهوتشمل.الأنشطة

.الثروةومواردوالمناخ

التىالطرقفىتبحثوهى.السياسيةالجخرافيا

وأيقررونفيما،الختلفةالأماكنفيالناسيسلكها

!مياسي.نظامداخلالسلطةيستخدمونأويكسبون

مختلفةموضوعاتالسياسيةالجغرافيافيالباحثونويدرس

التقلباتومشكلات،السياسيةالحدودفيالتغيرأتمثل

.الاقتراعوطرق،السياسية

كانتكيفتدرسوهى.التاريخيةالجغرافيا

الجغرافيافيالباحثونويتطرق.الماضىفيالأماكن

البشريالنشاطوأنماطالأماكنعلىطرأماإلىالتاريخية

سببتالتىالجغرافيةأحواملاو،الزمنمدىعلىتغيرمن

.التغيراتهذه

الجغرافيونيعملكيف

بحثمفاهيمأوطرقاالجغرافياعلماءيستخدم

البشرية.نشطةوالأالأرضيةالمظاهردراسةفيمتخصصة

رلممم2-الميدانيةالدراسة-أ:الطرقهذهوتتضمن

-ءالكميةالطرق-4المقابلاتإجراء3-الخرائط

العلمية.الأجهزةاستحدام

علىبعيدةأزمنةمنذالناساعتمد.الميدانيةالدراسة

،الأرضسطحعلىللتعرفوسيلةالمباشرةالملاحظة

الملاحظةظلتوقد.البشريالنشاطعنالناتجةوالأنماط

يومناحتىالجغرافيينعندللبحثمهمةطريقةالمباشرة

أسئلةعنللإجابةمامنطقةإلىمايسافرونغالبافهمهذا.

غيرالجغرافيةالعلاقاتلمعرفةأو،المنطقةبهذهخاصة

مظهرالجغرافيونيدرسفقدمثلا،لذلكولنضرب.المألوفة

المبانيتصميمعلىيساعدهمذلكأنإذما،منطقة

تعانىزراعيةرقعةيلاحظونقدأو،المتنزهاتأوالجديدة

التآكل.من

للجغرافى.الأساسيةالأنشطةأحدهو.الحزائطرسم

علىالجغرافيالبحثجوانبمنالكثيرإظهاريمكنإذ

عنالمعقدةالمعلوماتبعضالجغرافيونيختاروقد،الخرائط

وبهذه.الخريطةعلىمبسطبشكللناويقدمونهاما،رقعة

والخصائصالموقعوصفمنبسهولةيتمكنونالطريقة

الذينالجغرافيينعلىويطلقالجغرافيا.العناصروأنماط

كارتوجرافيين.اسمالخرائطهذهتصميمفىيتخصصون

الخريطة.انظر:الجغرافيا.الخرائطرسمفىفنانينأي

يطرحهاالتيالأسئلةبعضإن.ا!لقابلاتإجراء

الملاحظةبوساطةعنهاالإجابةيمكنلا،الجغرافيون

الناسموأقفدراسةالجغرافيونيريدوأحيانا.وحدها

الأماكنتأثرمدىأو،معينةأماكنتجاهنظرهمووجهة

علىيحصلونوهم.وأنشطهمبمعتقداتهمأ!مالمجاورة

وقد.الناسمنمجموعاتاستبانةمنالمعلوماتهذه

المجموعةمعالمقابلةيجرونلاالباحثينأنعلىالعادةجرت

ينتقىالمجموعةمنجزءمعمقابلاتهميجرونبلبرمتها،

العمليةهذهعلىويطلقبأكملها.المجموعةليمثلعلميا،

ا!لكانية.العينةباسمتعرفمارقعةمناللأفرادانتقاءعملية

نتائجالجغرأفيونمايفحصغالبا.الكميةالطرق

الرياضيةالطرقباستعمالوذلك،بالحاسوبأبحاثهم

تبسيطمنالطرقهذهوتمكنهم.الكميةوالإحصائية

فهمه.يسهلشكلفيلتقديمهاوذلك،المعقدةالمعلومات

فيأنماطإيجادعلىالجغرافيينالكميةالطرتهذهوتساعد

فيتؤثرالعواملأيتحددأنهاكما،الجغرافيةالعناصر

أيضاالخرائطرسمويمكن.مباشرةوبطريقةبعينهعنصر

.الحاسوببوساطة

العلميةالأجهزةاستخدام.العلميةالأجهزةاستخدام

ويستخدم.الجغرافيةالأبحاثمنالكثيرفيضروري

وألتبيانوذلكبعد،عنألاستشعارأجهزةالجغرافيون
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الوصوليصعبالتيجداالكبيرةالطبيعيةالمظاهرلدراسة

ملاحظةفيتستخدمأدواتإلاماهىالأجهزةوهذهإليها.

.الأجهزةهذهوتشملبعيد.مدىمنوتسجيلهاالبيانات

الصناعية،الأقمارتصويروآلات،الجويالتصويرالات

حساسيةلهاالتيالحمراءتحتالأشعةذاتوالأفلام

بياناتالتصويريةالالاتهذهوتسجلوالرادار.،حرارية

كما.التلوثووجودالنباقيالنمووأنماطالطقسنظمعن

العينعنخافيةبياناتالحمراءتحتبالأشعةالتصويريبين

الأشجاريبينالأشعةبهذهالتصوير،ذلكمثال.المجردة

الأشجارهذهأنمع،مختلفةبألوانوالصحيحةالمصابة

الرأدأريلتقطكما.المجردةالبشريةللعينمتشابهةتبدو

عنالنظربغضالجويةللصورمشابهةصوراجواالمحمول

الرادار.انظر:بالنهار.أوبالليلسواءوالوقتالطقس

لقياسالعلميةبعفالأدواتالجغرافيونويستعمل

مقاييستسجلهوماتقيسهماذلكمثال.البيئيةالخصائص

الرياحوسرعةوالرطوبةالحرارةدرجاتمنالطقس

الجغرافيونيستخدمكما.الجويوالضغطواتجاهاتها

السطحية،المظاهرموا!ضبطمنللتحققمسحأدوات

المظاهرفبعض.الأخرىللمظاهربالنسبةأبعادهاوقياس

ممابطيئا،تغيرايتغيروبعضهاللغايةكبيرةتبدوالأرضية

بعملوذلك،جيدةدراسةدراستهامنالجغرافيينيمكن

ويستخدم.الظاهراتهذهلإحدىمصمغرنموذج

مثلالجغرافيةالعملياتبعضلدراسةالنماذجالجغرافيون

وتحركات،تعريةمنالرياحتحدثهوماالأنهار،انمسياب

المدارية.الأعاصيروآثار،الجليديةالركامات

ئاريخيةنبذة

منذبهيحيطالذيالعالمالإنساناكتشف.البدايات

منالكثيرفرحل.التاريخفجرمنذأي.السحيقةالأزمنة

الأكبرالجزءعبروالفينيقيينالمصريينمثلالقدامىالنالر

القدامىالمكتشفينهؤلاءترحالوكانوإفريقيا.أوروبامن

غيربقاعإلىرحيلهمفىوكانوالغزو.التجارةبسببأولأ

أنهمكما.الأماكنهذهعنمعروفهولماإضافةمألوفة

الخرائطأنإلا.الخرائطرسمفيومهارةحذقااكتسبوا

.والاتجاهالمسافةتبينمتقنةغيررسوماتإلاهىماالمبكرة

دقةأكثرالخرائطصارتعادياأمراأصئالتنقلولما

وتفصيلا.

إلىالغربيالعالمسبقواالذينللإغريقالفضلويرجع

كيفيتبينواأنحاولوافقد.منظمةبطريقةالجغرافيادراسة

،السكانأنشطةفيتؤثرمالإقليمالجغرافيةالظواهرأن

بقليل،بعدهوماالميلاد،قبلالسادسالقرنمنوابتداء

أنهمكما،لمحاقليمهمالبحرلشواطىءخرائطالإغريقرسم

الميلادقبلالثانيالقرنوفى.المتوسطالبحرفيأبحروا

محيطإيراتوسثينيزاليونانيالرياضيالعالبمحعسبتقريبا

كم.08بنحوخاطئاكانحسابهانإلا،الأرضيةالكرة

سترأبواليونانيالعالمكتبتقريباسنةماثميمضيوبعد

.حينذاكالمعروفالعالمجغرافياعنمجلداعشرسبعة

أثناءالجغرافيادراسةفيأيضاالرومانأسهمكما

وماأم..سنةوفي.النطاقالواسعةالعسكريةحملاتهم

رسمفىلمهارتهواسعةشهرةبطليموسنالبقليلبعدها

بعدفيماثبتأنهمنوبالرغم،الفلكيةودراساته،الخرائط

كانواالناسمنالكثيرأنإلانظرياتهمنالكثيرخطأ

فيخطأهأن،الحقيقةوفي.قرونلعدةبصحتهايعتقدون

كريستوفرشجعالذيهووالصينأسبانيابينالمسافةتقدير

وقد.ام294سنةفيالشهيرةبرحلتهالقيامعلىكولمبوس

أسبانيامن-إيطالىبحريقبطانوهو-كولمبوسأبحر

اسياإلىيؤديالذيالغربىالبحريالويقعنباحثا

أمريكا.فيسفنهرلممتذلكمنوبدلأ

حقبةوهى-أوروبافيالوسطىالعصورمستهلوفى

القرنإلىتقريباالميلاديالخامحي!القرنمناستمرت

التيالجغرافيةالمعلوماتغالبيةفقدت-الميلاديالعاشر

استمرفلقدذلكمنوبالرغم،والرومانالإغريقدونها

دراسةفىإفريقياشماليفيالوسطىالعصورفيالمسلمون

فضلانظر:.بهمخاصةباكتشافاتالقياموفيالجغرافيا،

المقالة.هذهفيالجغرافيالتقدمفيالعرب

العصورخلالالأوروبيونبدا.الاكعشافعصر

عشرالحاديالقرنمناستمرتالتي،المتأخرةالوسطى

الترحالفي،الميلاديعشرالسادسالقرنإلىالميلادي

الشرقإلىالجيشرجالرحلفلقد.حدودهمخارج

منبسلسلةوقاموا،الصليبيةالحروبإبانالأوسط

رحلالميلاديعشرالثالثالقرنوفي.هناكالحملات

فيمغامراتهوسجلالصينإلىبولوماركوالإيطاليالتاجر

زارهاالتيالأراضيعنجغرافيةبياناتعلىاشتملكتاب

معظميكنلمذلكمنوبالرغمأيضا.سكانهاوعن

إلايعرفونالميلاديعشرالخامسالقرنفيالأوروبيين

فيالخرأئطغالبيةوتبين.العالمجغرافياعناليسيرالنزر

رسومزينتهاوقدمعروفةغيرشاسعةمناطقالفترةهذه

الخيالية.الخلوقاتمنوغيرهاالمائيةوالثعابينالأفعوان

وماالميلاديينعشروالخامسعشرالرابعالقرنينوأثناء

برحلاتالقياموالبرتغاليونألاسبانبدأبقليلبعدهما

كولمبوسسفنرستأم294لمشةففي.طويلةاستكشافية

حول،برتغاليبحاروهوجامادافاسكووأبحرأمريكا.فى

سنةالهندإلىووصل،ام794سنةالجنوبيةإفريقيا

يدعىاخربرتغاليرحالةقامام951سنةوفى.ام894
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عاسةعبر.بعيدةماطقإلىالسفرتستدعيلاالجغرافيةالاستكشافات

بمعلوماتالمعرفةمحمىمراطلال!ايتزردقد!رضفةعلىأوقريبة

الحعرا!يةأطسطقةافيوالساتالحيوانوحياةالأرضمعالمعنقيمة

لهم.المحيطة

قتلماجلادأنإلا.أحالماحولبرحلةماجلانفرديناند

هذاوفي.الرحلةأكملالمراكبأحدلكن،رحلتهأثناء

فيكذلكوالفرنسيونوالإنجليزالهولنديونبدأالوقت

هذهعنونتج.المعروفةعيرالأراضيبعضاكتشاف

الجغرافيا.عنالجديدةالمعرفةفيثورةالرحلات

الميلاديينعشروالتاسععشرالسادسالقرنينوبين

أمري!صالشمالىكثيرةخرائطالأوروبيونالرحالةرسم

الداخليالجزءالأوروبيوندخلوكذلكوجنوبيها،

العشرينالقرنبدايةمنالقليلةاسشواتإبانلإفريقيا.

الشرقعنالمعلوماتمنالكثيرالاكتشافيةالحملاتبينت

فحصتأنهاكما.والجنوبيالشماليوالقطينالأومعط

الأسا!مية.لمظهرهاخرائطورسمتالمحيطاتقيعان

انظر:،الحملاتبهذهالخاصةالمعلوماتمنللا!شزادة

الجغرافية.الكشوف

والجيولوجياالجغرافياأنالاعتقادكان.الجغرافياتطور

سائداالاعشقادهذاوظل،للدراسةواحداحقلايشكلان

وبعدئذ.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالعشرينياتإلى

الجغرافياوحازت.المستقلميدانهمنهماواحدلكلأصبح

البارونالألمانيينالجغرافيينأعمالبفضلالمكانةهذه

معظمكانريتر.ولقدوكارلهمبولتفونألكسندر

مجالفييتخصصمونتقريباام029سنةحتىالجغرافيين

علىتدريجيايركزونالجغرافيونوبدأ.الطبيعيةالجغرافية

قامتوقد.البشريوالنشاطالأرضمظاهربينالصلات

الجغرافيابتعريفسمبلتشرشلإلينالأمريكيةالجغرافية

درسكما.البشريالتاريخعلىالبيئةأثردراسةبأنها

أيضا،المتحدةالولاياتمنوهوساورأورتوينكارل

الحضاريةالخلفياتذووالناسبهايرتبانتيالمحتلفةأطرقا

القرنمنالثلاثينياتوفى.الطبيعيمحيطهمالختلفة

الأسبابكريستالروالترالالمانيالجغرافيفحصالعشرين

وفي.البشريالاستيطانوتوزيعنموإلىتؤديالتي

هاغرمشراندتورستنتقدمالعشرينالقرنمنالخمسيسيات

بانتشارالتنبؤإمكانيةعنبنظريات،الأصللعسويديوهو

الإنسانية.العادات

تغيراالجغرافيادراسةتغيرتدقد.الحديثةالتطورات

الجغرافيينمنالغالبيةفاختارت،أم059عاممنذكبيرا

والجغرافياالمدنجغرافيابخاصةوالبتسريةالجغرافيادراسة

التخصصوهذا.الطبيعةالجعرافيامنبدلآالاقتصاد!ة

وألاستغلالالحضريةالمناطقنموتخططأهميةيؤكد

الجغرافيينأنذلكإلىويضاف.الطبيعيةللمواردالأمثل

العملياتتأثيربكيفيةالتنبؤ،شمتىمحاولاتحاولوا،قد

ويعتمد.المستقبلفيالأرضاعلىوالبشريةالطبيعية

والإحصائية.الرياضيةالوسائلعلىذلكلإجراءأعثيرونا

فيغيرهماستمربينماالحاسوبأجهزةاستخداموعلى

الميدانية.الدراسةعلىأساساالاعتماد

الجغرافيالتقدمفيالعربقضل

تقدمفىالعربفضلدراسةفيأخقصيراإن

الموسوعاتفيالوضوحكلواضحالجغرافيةالاكتشافات

منالكثيراعتناقإلىمردههذاولعل.الجغرافيةوالمراجع

اليونانأحرزهقدالتقدمهذاإن،تقولالتيالخزعةالباحثين

إنجليزمنأخرىأوروبيةأمتلتهماثمأولآ،والرومان

قدوهذا.السنينمرعلىوغيرهموأسبانوألمانوفرنسيين

فيالعرببهقامالذيالحيويالدورإهمالإلىبدورهأدى

.المجالهذا

نأقبل.العربعندالفلكيةالوصفيةالجغرافيا

العلومتنتقلأنوقبلأوروباأهلعلىالعربيتعرف

اللاتينية،اللغةإلىوتترج!االأوروبيينإلىأحربيةاوالمعارف

فيماأماكنهاوبمشاهدةجزيرتهمبوصفالعرباهتم

ترحالهمفىالبدووكان.الوصفيةالجغرافيالاسميعرف

النجوممنالزرقاءالسماءفيبمايهتدوناخرإلىمكانمن

العربيةالجزيرةلجوفكان،الصافيةصفحتهافيالمتلألئة

العربعندالفلكيةالجغرافياتقدمفيفعالأثرومناخها

النهوضوهذاالأنواء.علماسمأحياناعليهاأطلقواالذين
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والأجرامالكواكبمنالكثيركشفعلىساعدهمقد

زحلمثلخالصةعربيةأسماءتحملمازالتالتىالسماوية

وغيرها.والمشتريوالزهرةوالمريخوعطارد

يعرففيماتقدمهمذلكتلا.الريماضيةالجغرافيا

رياضيةحساباتعلىمبنيةوهي،الرياضيةالجغرافياباسم

الليلتعاقبوفيفلكها،فيالسماويةالأجراملتحركات

الذينفهمغروولا.الأربعةالسنويةوالفصولوالنهار،

،واللوغاريتماتالمثلثاتوحمسابالجبرعلمأبدعوا

منالكثيرمعرفةفيالرياضياتفيالتقدمهذاواستخدموا

بتقدمالعلمهذاحظيولقد.الفلكيةالجغرافياحسابات

والعبامحيين.الأمويينالخلفاءعهدفيملحوظ

الإسلاميةالفتوحاتلاتساعكان.البشريةالجغرافيا

أثر،الأندلسإلىوصلتحتىوغرباشرقاامتدتالش

التيالجديدةالبيئاتعلىالجغرافىالتعرففىواضح

منبالكثيربدورهازودتهموالتي،للمسلمينخضعت

وطبائعهاالشعوبهذهعاداتعنوالبياناتالخرائط

هناولنذكر.البشريةالجغرافياباسميعرففيماوتقاليدها

بنقدامةلكاتبهالحراجكتابالحصرلاالمثالسبيلعلى

فيالتقاسيمأحسنوكتابم(،489هـ،337)تجعفر

بنمحمدعبداللهأبىالدينشمسلكاتبهالأقاليممعرفة

وموسصوعةم(099هـ،038)تبالمقدسيالمعروفأحمد

هـ،682)تالقزوينيزكريايحيىأبىالدينجمال

نخبةوكتابانحلوقات،عجائبباسمالمعروفةأم(283

عبلىاللهأييناللىلشصروالبحرالبرعجائبفيالدهر

م(.6231هـ،727)تالدمشقى

علماءركز.الإقليميةوالجغرافياالاقتصاديةالجغرافيا

الخامسالقرنمنتصفمنذكتاباتهمفيالعربالجغرافيا

وخصائصوعجائبهاالطبيعةوصفعلىالهجري

عليهم،وتعرفوابهماتصلواالذينالبلدانوسكانالشعوب

معا،وألاقتصاديةالبشريةالجغرافياازدهارإلىأدىمما

التيوالأقاليمللمدنالوصفيةالمعالمذلكإلىونضيف

إلىأدىمماالبحر،أوبالبرالترحالطريقعنزاروها

مثالوخير.الإقليميةالجغرافيافيملحوظتقدمحدوث

فيام(377هـ-977)تبطوطةابنرحلاتذلكعلى

الاسيوية.القارةربوع

جغرافياعلىوأكثرأكثرالتعردتإلىدفعهممماهذا

جزرفيأواسياأوإفريقيافيسواء،النائيةالبلدانبعض

وعمقالمشاهدةدقةذلكعلىساعدوقد.المحيطات

سبقواقدالعربالجغرافيينبأنالقوليمكنناولذا.الملاحظة

الجغرافيةمعلوماتهمإنإذ،الشأنهذافىوالرومانالإغريق

الجغرافيميدانهملاتساعوذلك،السبققصبنالتقد

بهأفصحماهنابالذكرالجديرومن.أراضيهمرقعةباتساع

هـ-808)تخلدونبنعبدالرحمنالمرموقالعالم

وسيرهمالبشرطبائععنالشهيرةمقدمتهفيأم(504

هذهلأهميةونظرا.الختلفةبيئاتهممعوتفاعلهموعاداتهم

وهذا،الأوروبيةاللغاتمعظمإلىترجمتفقدالمقدمة

آخر.عريكتابأيينلهمالم

العصورفى.اللاتينيةإلىوالترجمةالوسطىالعصور

أوروبافيالعلميةالنهضةعصورمنتلاهاوماالومميطة

فحظيتعطم،شأناللاتينيةإلىالعربيةمنللترجمةكان

وأالطبيعيةأوالوصفيةسواء-الجغرافيةالعربكتب

الفكرأيقظمماكبير،بنصيب-الرياضيةأوالفلكية

فيتخبطأنبعدظلماتهفأنار،سباتهمنالأوروبى

وروبيرالتيفولطأفلاطونقامإذ،الزمنمنردحادياجيرها

المحربيةالجغرافيةالكتببعضبترجمةوغيرهماالشستري

عشرالثالث،الهجريالسابعالقرنفياللاتينيةاللغةإلى

الجغرافيةالكشوفحركةالازدهارهذأوأعقب.الميلادي

.المتأخرةالوسطىالعصورحتىاستمرتالتي

المعاجمبعضإصدارعلىالعربالجغرافيوناقتصر

البكريعمروبنلعبداللهاستعجممامعجم:مثلالجغرافية

بنلياقوتالبلدانومعجمام(،490هـ-487)ت

القيامأوام(،922هـ-627)تالحمويعبدالله

تكونوبذلك،والخيالالحقيقةبينجمعتالتىبالرحلات

لذلكمثالوخير.العلميالجغرافيالمفهومعنخرتجاقد

.المهريسليمانلكاتبهالمهريةالعمدةكتاب

بحوثهمازدهارفترةفىالعربالجغرافيونأسدىلقد

فأرسوا،الجغرافيةالعلوملتقدمجليلةخدمةواكتشافاتهم

علماءينقلهاأنقبلصحيحةعلميةأس!علىأولأمعالمها

وقبل،والمتأخرةالمبكرةالوسطىالعصورفيأوروباونساخ

يتجزألاجزءالتصبح،ومذكراتهمأبحاثهمفىيتمثلوهاأن

عامبوجهالفكريةحياتهمومن،الجغرافيةمعلوماتهممن

النهضةعصرفيواضحةجليةظهرتالتيوهى،كذلك

الحاضر.عصرناحتىالتاليةوالعصور

الدراسةمجنات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

مسلمونجغرافيون

المقريزيجبيرابنالشريف،الإدريسي

ناصرخسروأبوجعفرالخوارزمى،،أبوإسحاقالإصطخري

الكلبيهشامالقزويىبطهوطةأبن

الهمدانىالمسعوديلبكريا

الحمويياقوتعبداللهأبوالدينشمس،المقدسيالبيروني

آخرونجغرافيون

فونالبارون،همبولتجراردوسمركاتور،بطيموس

بوسترا
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طبيعيةمعالم

المجط؟الصحراء؟،الثلال؟الجزيرةبمالجل،البركان،البحيرةانظر:

لها.الصلةداتواطقالاتالنهر،

الطبيعيةالجغرايخاعنأخرىمقالات

الطقسعلم،الجويةالأرصماد

ةراغاالأرصا

علم،البحريةالمساحةعلم،البيئة

علم،التطجيقيةالمساحةالترلة

الماحالحيومورفولوحيا

بشريةجغرافيا

.والمحافظاتوالولاياتالأم،القاراتعنانحتلفةالمقالاتالظر:

أيضا:انظر

الحيو!اجتيكاأجشريةاالأحناس

اقىهحرةالثقافة

الدوا،

صلةذاتأخرىمقالات

الأرضىالعالماطلكيةالجعرافيةالحمعية

والمسلميرالعربعندالعلومالوطيةالجعرا!يةالجمعية

الموضوععناصر

الجغرافيونيدرسماذا-أ

الإقليميةئصالحطبرالموقع

الأرصسطحتعيرعوامل-دالمكاليةالعلاقات-لص

الجغرافياأقسام-2

الموضوعمة:الحعرالياالإقليمطالحعرا!يا-أ

الط!يعيهالجعرافيا-!

الحشريةالحعرا!يا-ح

الجغرايونيعملكيف-3

الكميةالطرق-دالميدانيةالدراسة

العلميةالأجصةاستحدامهـ-الحرائطرسم!

بلاتالمقاءجراإ!

تاريخيةنبذة-4

الجغرافيالتقدمفىالعربفضل-5

الاقتصاديةالجغرافيا-دالفلكيةالوصفيةالحعرافيا-أ

الإقليميةوالحعرافياالعر!عسد

الوسصلعصوراهـ-ضيةلرياافياالجعرا-ل!

الاييةاإلىوالترحمةالبشريةالجغرافيا-ح

)الحرا!ياالجغرافيا:انظر.الحيوائيةالجغرالمحيا

الطيعية(.

الطيية(بم)الحعرانياالجغرافيا:انظر.الحيويلأ!ياالجغرا

.لارتقاءوالنشوءا

تسام)أفيالجغراا:نظرا.لطبيعيةالمحياالجغرا

.(فيالجعراا

العدومانظر:.والمسلمينالعربعندالجغرافيا

)الحعراليا(.والمسلمينالعربعند

عدم.،الإحاثةانظر:.القديمالعالمجعرا!ية

الأمطارتساقطمعدلهبوطعنشاتجةحمالةالجفا!

أيضاالحالةهذهوتسمى.طويلةزمنيةلفترةالسنوي

فتنخفص،والبركوالآبارالأنهارتجفوأثناءها،القحط

إلىواللأشخاصوالصناعاتللمزروعاتالمائيةالموارد

الأدنى.الحد

انظر:.للتربةالفوقيةالقشرةالجافةالرياحوتحمل

المناطقفىالزراعيةالمحاصيلتذبلكما.الترابيةمفةالعا

كما.الماشية)تموت(وتنفق،الريبوساطةتسقىلاالتي

أكبربنسبةالأشخاسوفياتفيالمفرطالجفافيتسبب

بالحالةمرتبطةالوفياتمعظملانالجوبمبسببأ!فياتام!

الجفافحالةوفى.بالذاتالجفافعنالناتجةالمناخية

منلكثيرمناعةوأقلللأمراضعرضةأكثريصئالناس

مثلا.كالإسهالالأمراض

وفياتمن%25سجلالعشرينالقرنثمانينياتفى

المناخيةالحالةبسببإفريقيا،فىالخامسةسندونالأطفال

أخطرالناسعلىوتأثيرهالجفافوآثار.الجفافعنالناتجة

وحدهالجفافأنإذبمالإطلاقعلىأخرىكارثةأيمن

.الكوارثتسببهاالتيالوفياتمجموعمن%02يسبب

بوقوعالتنبؤالطقسبأحوالالمهتمينلمام!سالىوليس

الدوراتبتعاقب،تتناوبالشاذةالدوراتأنإلا،الجفاف

الحرارةترتفعحينماالجفاففيحدث،والرطبةالجافة

.عاديغيرارتفاعأ

التيالمستديرةالحلقاتفيالجفافعلاماتوتظهر

هذهتكونبحيث،عامكلالشجرةجذعإلىتضاف

أقلوتكون،ممطرةدورةصادفتإذاسميكةالحلقات

جافة.دورةواكبتهاإذاسمكا

بالجفافالمتأثرةالأقطار

للجفافتعرضاايلأقطارأكثرهي.الإفريقيةالأقطار

القرنمنالتسعينياتوأوائلالثمانينياتففى.الغالبفى

الواقعةالمنطقةوهي-الساحلمنطقةتعرضت،العشرين

بسببالكوارثلأعنف-الكبرىالصحراءجنوب

.والسودانالإفريقيالقرندولبعضوكذلك،الجفاف

المنكوبةالمناطقهذهلمدالدوليةالأوساطبعضفهرعت

كثيرالإسعافاتهذهفىوشماركت،الضروريةبالإمدادات

وأقطاروكنداالمتحدةالولاياتوكذلكالعربيةالدولمن

غيركافية،كانتالإمداداتأنإلا،الأوروبيةالمجموعة

.الجوعشدةمنالأرواحآلاففزهقت



9.،الجفاف

أرباعثلاثةيعيشحيث-الصحراءجنوبيإفريقياوفي

الفلاحينمنكبيرعدداضطر-ألارضزراعةعلىالسكان

القوتلكسب،العملعنبحثاوأراضيهمقراهممغادرةإلى

إلىلجأمنفمنهم.الجفافمنالمتضررينللأهالياليومي

الغذائية،الإمداداتعلىكليةيعتمدونحيثالخيمات

.أخرىإفريقيةمدنإلىفرحلواأملكلفقدمنومنهم

العالم،عبرالناميةالأقطارمنكثيرعلىالجفافويقع

للمأكولاتخطيرإتلاففيبالضرورةلاشسببقدأنهإلا

الجفافاجتاحالهند،ففي.المجاعةمنهتخشىولا،النباتية

،ام739إلى7191منالفترةفىالمناطقمنكبيرأاعدد

قد-تضرراالولاياتأكثروهي-مهاراشتراولايةوكانت

العمل.مقابل،بالطعامالناسلإمدادشاملةبرامجنظمت

ملايينخمسةالبرنامجهذامنالمستفيدينعددوبلغ

القطاعاتفيعملواالعملياتازدهاروإبان.نسمة

الجوعمنأحديمتولم،والطرقالسدودفبنوابمالعمومية

البرازيلومنها،أخرىأقطاروفى.الجفاففترةطوال

التيالخسائرمنالتخفيففيمماثلةبرامجساعدتوكينيا

ضئيلة.كانتالنتائجانإلا،الجفافخلفها

المدارية،المناطقخارججفافحالاتوسجلت

سنةوذلكعنيفلجفافأوروبامنالغربيالشمالفتعرض

الدولاراتببلايينتقدرالزراعيةالخسائروكانت،ام769

لأمريكية.ا

المتحدةالولاياتأصيبتالعشرينالقرنمستهلوفي

الفترةففيالجفافمنمتتاليةموجاتبثلاثالامريكية

السهولمنطقةأصيبتام389و3191عاميبينالواقعة

تاريخعرفهجفافأعنفكانإنهويقال.بالجفافالكبرى

،الزرعفتضررالبلاد،مجموععلىأثرهامتدإذ،المنطقة

الأسواف،فيالغذائيةالموادوقلت،المعيشةتكاليفوارتفعت

أماكنإلىمزارعهامنالتنقلإلىالأسرمئاتواضطرت

انظر:.باولدستمنطقةسكانمنخصوصا،أخرى

يدالفيدراليةالحكومةلهمفمدت.الغباريةالعواصف

الجفافضربام549-0591الفترةوخلال.المساعدة

فيأولأ،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنمختلفةمناطق

ثم،الكبرىالجنوبيةوالسهولوالغربيةالجنوبيةالمناطق

عرفهاجفافحالةأعنفكانتإنهاوقيل،الشماليةالسهول

العشرينالقرنخمسينياتوفي.ام039عاممنذالغرب

الثلوجتساقطقلةبسببالشرقيةالشماليةالمناطقتضررت

منالغربيةالمناطقثمومنالشتاءفصلفي

جسيمةخسائروقعتأم889عاموفى.امأ-759779

.الجفافبسببالزراعيةالمحاصيلفي

فيمرةعشرةإحدىالجفافحالاتسجلتكما

القرنحلولوإلىالماضيالقرنمنتصففيأستراليا،

الدورةالقارةهذهفيالجفافأسبابأهمومن.العشرين

مما،والهادئالهنديالمحيطينفيالبحرومياهللرياحالعامة

عنالنباتاتعابتفإذا.أخرىجهةمنبكثرةالأشجاروقيم،جهةمنالمراعياستغلالفيالإفراطحراءمنباستمرار،الآلافيهددالجفاف

عارية.التحتيةالطقةوبقيتالعلويةالطبقةزالتالتربة
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للأراضىالماءتحملنيحيريافيليسواديحوصلىالريقوات

لإلعايقالوحيدةالوسيلةهيالريعملياتأنإذ،الحفافمنالمتصررة

.الجمافيضربهاالتيالمماطقديالنباتات

يحدثأنيمكنكماالنينيو.تذبذبظاهرةيسمى

الساحل،عنتبعدالتيأسترالياأجزاءمنأيفيالجفاف

بلالأمطار،منملمأ..لايتعدىالسنويالمعدلحيث

ويمومنطقةدامبيرناحيةفيأم249سنةملم4شعدلم

كريك.

أضراراالجفافيحدث.الجفافعلىالسيطرة

الفيدراليةالحكومةتخصصلهذا،جسيمةاقتصادية

نأكماسنة،كلألمشراليافىماليةمساعداتللفلاحين

لتمسهيلالطرقحالةتحسينعلىتعملالحكومة

ماشيتهمنق!الفلاحينعلىيسهلوهكذا.المواصلات

.كماالجفافيجتاحهاالتيالمناطقعنبعيداوأمتعتهم

الطقسرداءةمواجهةعلىأنفسهمالفلاحونيعمل

وإقامة،الجوفيةالمياهعنوالتنقيب،الريشبكاتبتوسيع

العلفويدخرونلحمايتها،المراعيحولالأ!ميجة

،العجافالسنينإلىالخصبةالسنينمن،للماشية

نأإلاالماء.لتخزينالصناعيةالبركويحفرون

بخصوصالتحفظاتبعضيبدونالاختصاصيين

علىوتأثيرها،العمليةهذهمنالمدىالبعيدةالجدوى

الفلاحوناهتمأستراليامنالنائيةالمناطقوفي.المناخ

المناح،رداءةلمقاومةناجحكإجراءمثمرةشمجرةبغرس

فيطلقون.السحاببذروهيأخرىبتجربةقامواكما

المطريسقطحيثالطائراتبوساطةاليودمنبلورات

،السحابفيالماءبخارحولاليوديةالبلوراتتجمعبعد

علىأمطاراتسقطثمحجما،البلوراتتتضخمبحيث

المناطقفيإلاثمارهاتؤتيلاالتجربةهذهلكن.الأرض

الجافةالمناطقأما.حينهفيعادةالمطرفيهايتساقطالتي

إلاالبذربوساطةالاصطاعيةالسحبفيهاتتكونفلا

قليلا.

السامةالأعشابمنالجفتبلارنبات.فياتالجفتيلار،

في(المفتوحةالحشاش)أراضيالمروجفيتنموالتيجذا

السامة.الورقةتعنيجفتبلاروكلمةإفريقيا.جنوي

الزهورمنوعناقيد،الشكلبيضيةضيقةاوراقوللجفتبلار

المولمممبدايةفيمبكراالنموتبدأولأنها.الصغيرةالبيضاء

الماشيةقبلمناحياناتؤكلفقدالمروجحشائشبراعمقبل

هوللسمالنشطوالمكونعندئذ.التسمميصيبهاالتى

النباتاتوبذوراوراقوتستخدم.الفلورأستيكحمض

والخنازيرالفئرانمثلالموبوءةالحيواناتلتسميمالمشابهة

البرية.

للمنطقةاقترحاسمجفرسونإلخسم.إقليم!جمرسون،

المتحدةالولاياتفيالحاليةكولورادوولايةتغطىالتى

ويومينج.وويوتا،نبراسكا،الآنيسمىمماكبيرةوأجزاء

ولايةفيالروكيجبالإقليمداخلالأمريكيينآلافاندفي

للشائعاتنظرا،ام985وام858عاميبينكولورادو

الذهب.اكتشافاتعنترددتالتيوالتقارير

ستيلروبرتوانتخبوامؤقتةحكومةالمقيمونأسس

بإقليمبالاعترافأيضاالكونجرسوطالبوا،لهمحاكما

الطب،ذلكعلىالموافقةالكونجرسورفض.جفرسون

انتشارحولحادنزاعفىجزئياأعضائهلانشغالوذلك

.الجديدةالأقاليمفىالاسترقاق

حتىعملهافيالانتقاليةجفرسونحكومةاستمرت

جفرسونإقليميصبحأنالكونجرسقرر.م0861عام

سئولاياتانسحاببعدوذلككولورادو،إقليمالسابق

.أم861عامالاتحادمنجنوبية

م(.9891-1981)هارولدالسيرجفريز،

تكوينمجالفىحجةأصبحالجيوفيزياءفيإنجليزيعالم

تاريخهاوأصلها:الارضكتابهفيأفكارهشرح.الأرض

أم(.29)4الطبيعيوتكوينها

نظريةقدم.القديمةالاثارمنالانالكتابهذايعد

الموجاتبوساطةالأرضباطنلاكتشافالحديثةالطريقة

هذايستخدم.السطحمنالقريبةالانفجاراتمنالزلزالية

كتباجفريزألفوالغاز.الزيتعنالتنقيبفىالأسلوب

ديرهام،فيولد.الرياضيةوالفيزياءالعلميةالطريقةعن

الفلكلعلمأستاذاعمل.كمبردججامعةفيوتعلملمحانجلترا

-4691عاممنكمبردجبجامعةالتجريبيةوالفلسفة

.أم589

ام(.882-)1835إستانليوليمجفونز،

النظريةاستنبطوامناوائلمنواحداكان.بريطانياقتصادي

هذهفىالسعريرتبط.الحديةالمنفعةباسمالمعروفةالاقتصادية
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كتبتتضمن.الفعليةالقيمةإلىبالإاضافةبالندرةالنظرية

الاقتصادنظريةام(،087)المنطقفيدروسجفونز:

ولدام(.)875الصرفوآليةالمالأم(،81)7السياسي

،بلندنالجامعيةالكليةفىودرسلمانجلترا،ليفربولفىجفونز

ذلك.بعدالسياسىالاقتصادأستاذمنصبفيهاوتقلد

والمئنحوعلىتستخدمرمديةشبهصادةالسليكا!جل

علىالسليكاجلمنجزيءكلصحتوي.للرطوبةكمزيل

نسبيا.كبيرةسطحيةمساحةثمومن،دقيقةثقوبعدة

الماءبخارمنكبيراقدراتمتصأنالسلإكالجلويمكن

استعمالاتلهاالسليكاجل.الأخرىاالغازاتوبعض

لتقليلالأغذيةبعضمعمنهاصغيرةعبواتتوضع،عدة

الصناعيستخدمنضارتها.علىوالمحافظةفيهاالرطوبةنسبة

والموادالطلاءوموادالحبرصناعةفيالسليكاجلكذلك

التفاعلاتسرعةمنتزيدموادالحفازةوالمواد.الحفازة

التلوثمكافحةأجهزةفىالمثالسبيلعلى،الكيميائية

النفط.وتكرير

والأكصجينالهيدروجينعلىالسليكاجلتحتوي

إلىحمضلماضافةوتصنع20،3.وصيغتها،والسليكون

النابخالجلويجفف،الصوديومسليكاتيسمىمحلول

خشنة.حبيباتلعمل

مجموعةالجلاباجوسجزر!جزر.!جوس،الجلاب

غربىكم079وتبعدالهادئالمحيطفيتقعجزر

يدأرخبيلأيضاالجزرهذهتسمىوتتبعها.الإكوادور،

كولن.

وتغطي،بركانيةقمممنالجلاباجوسجزرتتكون

فيماالجزرتلكعرفت.2كم.4847بحواليتقدرمساحة

الممسروقةكنوزهمالقراصنةدفن.المسحورةبالجزر:مضى

ملجأالجزرتلكالغارقةالسفنمنالناجونويعد،هناك

الجزرهذهفييعيمش.هناكالمتمردونيتركأحيانا.لهم

نسمة.00236حوالي

كالبيبرميل5

وينمارهكم005

المحطالجلاباجوسجزر

الهادئهبنتا

ج!وفيسا

!ارشينا

ابلاحظك!آ

مارباثممانتاهسباندو!

الإصادور.دولةحزءامنتعتبرالجلاباجوسجشر

الجلاباجوسجزرشواطئتسكنالبحريةالإجوانةحيوانات

علىالمتكسرةالأمواجزبدعلىالسحالىهذهتسبع.الصخرية

المعروفالوحيدةالسحاليوهى.البحريةألاعشا!لتأكلالشاطىء

المحيط.فيالتغذيعنها

ومن.الغريبةوالحيواناتالطورالجزرهذهفيتعيش

البحر()غرابالغاقمننادرنوع،والحيواناتالطيورهذه

لايعي!أنهيشاعالذيالبطريقوطائر،الطرانلايستيم

فيمعروفغيرنوعالحاكيوطائرأنتاركتيكا،فيإلا

منأكثرتزنضخمةسلاحفبهاويوجد.أخرىأماكن

لكلمةالمرادفةالأسبانيةالكلمةأطلقت.كجم023

الجزر.علىجلاباجوس،أيسلاجق،

الجلاباجوسجزرفيالعجيبةالحيواناتوأكثر

علىمنهاكثيرطوليزيد.الإجوانةتدعىالتيالسحالي

طيورومنها،المألوفةالخلوقاتبعضأيضابهايوجدالمتر.

الأطيشتسمىالتيالبحروطيور(الحزين)مالكالبلشون

التيالفصائلتشبهالتيالقرمزيةالبحروسرطانات)الغبية(،

تشارلزقامام،835سنةوفي.الأطلسيالمحيطفىتعيم!

الخمسفيالموجودةالحيواناتعندراسةبعملداروين

.جزيرةعشرة

كروزوسانتا)البيمارلى(،إيزابلاهيجزرخمسأكبر

وفيرناندينا)تشاثام(،كريستوبالوسان)إندفاتيجابل(،

مأ429عاموفي)جيمس(.سلفادوروسان)ناربوره(،

نأالأمريكيةالمتحدةالولاياتلجنودالإكوادورسمحت

أعادتوقدبنما.قناةلحراسةالجزرهذهعلىقاعدةينشئوا

،ام469عامللإكوادورالقاعدةهذهالمتحدةالولايات

الثانية.العالميةالحربانتهاءبعد

بقدرفويعرفالأشجار،يسكنإفريقىحيوانالجلا!جو

تقفزالأشجار.فروعبينطويلةلمسافاتالقفزعلى

وباستطاعة.كالضفدعالطويلةالخلفيةبأرجلهاالجلاجو

الأنواعأكبر.م5.4لمسافةالقفزالجلاجوحيواناتبعض

الهادكأالمحيط
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فىتساعده،الليلفيوينشطالأشحاريسك!إفريقيحيوأنالجلاجو

.الواسعتانعيماهذلك

فيصلأصغرهاأماالكبير،السنجاببحجممنهاالتسعة

حيواناتوتنتمي.الذيلدونفقط،سمأ5إلىطوله

القرود.تشملالتيالثديياتفصيلةإلىالجلاجو

خلالالأدغالأطفالأحيانأتدعىالتىالجلاجوتنام

الرؤيةعلىالكبيرةعيونهاوتساعدهاليلا.وتنشطالنهار

كماالحشراتمنبالعديدالجلاجوويتغذى.الظلامفي

والفاكهة،،البيضوكذلك،الصغيرةالطورياكل

الأشجار(.سيقانفييجري)سائلوالنسغ،والسحالي

طويل.وذنب،الناعمالفرومنكساءوللجلاجو

قدميهوأخمصكفيهوراحةقدميهوأصابع،ولأصابيديه

الشجربفروعالإمساكعلىتساعدهلحميةحشية

الفريسةعلىليقبضيديهالجلاجوويستخدم.وجذوعه

بأسنانهافروهاالجلاجووتمشطالأشياء.بهاويمسك

أسنانهاوتستخدم.الأمامإلىتتجهالتى،السفليةالأمامية

النسغعلىللحصولالشجرقلفمنالتخلصفي

فىالموجودالخشنالجزءالجلاجويستخدم.والطعام

بينالناشبالشعرلتحريكلسانهمنالسفليالجانب

أسنانه.

كوينزلاند،وسطشماليشاطئفيمدينة!جلادستون

يبل!دد.كيرتسبورتميناءمنطقةتم!يباستراليا،

لتصديرمهمامركزاالميناءأصبح.نسمة42لأ502سكانها

صهرومخلفات،الحجريوالفحمالقمبرالسرجوم

المعداتعلىلاحتوائهوذلكوالألومينا،والألومنيومالمعادن

وهناك.الضخمةالأحماللمعالجةأقيمتالتيالحديتة

منالبوكسيتتستخدممعادنوصاهراتمصفاة

الألومينالإنتاجيورككيبفيويبمستودعات

الحجريالفحمتستخدمطاقةمحطةوهنالك.والألومنيوم

الولايةاحتياجاتنصفتقريباتوفرالوسطىكوينزلاندفى

الكهرباء.من

ام(.898-018)9إوارتوليم،جلادستون

أوائلفيالبريطانيينالسياسيينالقادةأشهرمنواحداكان

فيبارزاعلمانياقائداكان.الميلاديعشرالتاسعالقرن

.اللاهوتفيكتبعدةوألفإنجلتراكنيسة

حزبعنام832عامفيالعموملمجلسانتخابهتم

السيرالمحافظينحزبقائداتباعمنوأصبح،المحافظين

عامفىالحبوبقوانينإلغاءحولالجدلوأثناء.بيلروبرت

إلىالمحافظينحزبمنتدريجياجلادستونتحولام846

مجالسفىعمل.الحبوبقوانينانظر:.الليبرالىالحزب

للخزانة،وزيرامختلطةولأحزابالليبراليللحزبوزراء

الدخلضريبةفيهاخفضالتيبميزانياتهوأصئمشهورا

الاستيرادضرائبمنالعديدفيهاوألغى

مالياوخبيراخطيبابكونهاشتهرام865عامبحلول

للحزبزعيماتعينهتمالعامنفسفيمخلصا.وليبراليا

تعديلفيجلادمشونساعد.العموممجلسفىالليبرالى

بحيثام867عامفيالمحافظينلحكومةالإصلاحلائحة

الانتخاباتفىالتصويتلهميحقمنعدديتضاعف

الأولىفترتهجلادستونبدأام868عاموفى.العامة

للوزراء.رئيسا

فترةخلالام(.874)1868وزراء.رئيس

تمسنوات!متامتدتالتيللوزارةجلادستونرئاسة

تصحيععلىمصمماوكان،القوانينمنالعديدإجازة

تنظيماإنجلتراكنيسةمنجعلأيرلندا.فيالإدارةمظالم

ثروتهانصفمنأكثرمنهاوسحبأيرلندافيطوعيا

منتجعلالتىالتشريعاتأجلمنناضلكما.الضخمة

التىالأراضىمنالأيرلنديينالمستأجرينطردالصعب

التعليمفتحنظام،الأخرىالمهمةأعمالهومناستأجروها.

ألاطفاللكل،الأولىللمرةإنجلترا،فىالابتدائى

م(.0871)

المحافظونعادوعندما

دزرائيلىبنجامينبزعامة

ام874عامفىللسلطة

قيادةمنجلادستوناستقال

عادلكنه،الليبراليالحزب

عندماالسياسيللعمل

فيالمحافظينسياسةأثارت

وسياستهمالمستعمرات

جلادستونوليم.الأخلاقيةمبادئهالخارجية
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بالتسويةالعالميةالنزاعاتحليفضلجلادستونكان

.الحربوليسالسلمية

فترةكانتلأيرلندا.الذاتيالحكمحولالنزاع

م1885إلى0188من،الوزارةلرئاسةالثانيةجلادستون

عامففي.الأولىفترتهمنالمهمةللتشريعاتإنتاجاأقل

منبريطانيامقرباآخر،إصلاحقانونالبرلمانأجازام488

ما886وفي.العالمبقيةفيالمتبعللرجالالتصويتحق

عندماالوزراءلرئاسةالثالثةجلادستونفترةسريعاانتهت

الوطنىالحكممنأكبرقدراالأيرلنديينيعصأنحاول

مجلسفيالذاتيالحكمقانونلهأسقطحيث،الذاتي

الليبرالي.الحزبفيدائمانشقاقفيتسببمماالعموم

أصبحسنة،83سنهبلغعندماام،298عاموفي

أخيرةبمحاولةوقام.أخرىمرةللوزراءرئيساجلادستون

قانوناجيزالمرةوهذهلأيرلندا،الذاتىالحكملتحقيق

فيساحقةبهزيمةليمنىالعموممجلسفىالذاتىالحكم

والإنهاكبالإرهاقجلادستونأصيب.اللورداتمجلس

.ام498عامفىمنصبهمنواستقال،الطويلةالخدمةمن

كليةفيودرسلمحانجلترا،،ليفربولفيجلادستونولد

أكسفورد.وجامعةإيتون

الأحرار.الديمقراطيونأيضا:انظر

تقعهاوسجلاسجبال.جبال،هاوسجلاس

تعرفبأستراليا.كوينزلاند،جنوبي،بلاكولسلسلةشرقي

قمة11منوتتكونالبركمانيط،بالسداداتجغرافيا

أطلق.برزبينشماليكم08إلىه6مسافةوتمتد،رئيسية

.ام077عامكوكجيمسالربانالاسمهذاعليها

تاريخية،شهرةذاتإنجليزيةمدينةجلاستوديري

إنجلتراغربيجنوبفيتقعارثر.الملكأساطيرفيوردت

فيمدينةأكبرجلامشونبريتعتبر.سومرستإقليمفى

.00039سكانهاعدديبلغإذسيدجيمور،مقاطعة

أريماثيا،من،النصرانيجوزيفأنالمعروفومن.نسمة

مدينةفيالاولىالنصرانيةالكنيسةمبكروقتفيأسر

يعود،المدينةهذهفيديربقاياوجدتكماجلاستونبري،

السياحيةأهميتهاوتعود.الميلاديالثامنالقرنإلىتاريخه

صناعةبهاالصناعاتأهمومن.التاريخيةمكانتهاإلى

الجلدية.والمصنوعاتالجلودمعالجة

الملك.ارثر،:أيضاانظر

غر!يمنطقةفىمحلىحكمومنطقةمدينة!جلاسجو

لإقليمالإداريةالمنطقةجلاسجوكانتأسكتلندا.

عاموفي.ام699و7591عامىبينممتراثكلايد

منئعدبوشنانشارع

التسوقمناطقأشهر

فيللمشاةبالنسبة

يمكنكماجلاسجو،

جلاسجولسكان

سيرابالتجولالاستمتاع

عنبعيداالأقدامعر

الحركة.ضجيج
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مجموعةبوريلمجموعكة

حديقةفيتعرضفنية

بجلا!سجوالعامةبولوك

وليمالسيرجمعهاوالتي

-1681)بوريل

منثريوهوام(،589

افتتح.السفنملاك

،م8391عامالمعرض

ابتدعهالذيالتمثالأما

الذيمورهنريالمثال

المعرضواجهةفييقبع

معرضمنجزءفهو

ساحةفيأقيممتجول

عامبمناسبةالمعرض

حيثجلاسجو،

ذلكفىلتكوناحتيرت

الثقافيةالمدينةالعام

لأوروبا.

يعدولمللمنطقةالإداريالتقسيمأعيد،أم699

المدينةسكانعدديبلغ.إدارياإقليماممتراثكلايد

مدنكبرىتعدبذلكوهى،نسمة542.654

تقع.وبرمنجهاملندنبعدبريطانيامدنوثالثةأسكتلندا

التجاريالمركزوهىكلايد،نهرعلىجلالممجو

معظمويدينلها،ميناءوأهمأسكتلندا،لغربيوالإداري

يستهانلاأقليةوجودمنبالرغمبالبروتستانيةسكانها

بكرةيهتمرياضيمركزوجلاسجو.الكاثوليكمنبها

خاصة.بصفةالقدم

الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرمنذ.المدينةوظائ!

مركزاوأصبحتجلاسجونمتأم،069عاموص

حقولقلبفيلموقعهانموهاويعودمهما،وصناعئاتجاريا

وبالرغم،الأخيرةالثلاثةالعقودفيولكن.أسكتلندافحم

الصناعيةقاعدتهاالمدينةفقدت،الحكوميالدعممن

بعضهنالكزالتوما،الثقيلةالصناعاتخصوصا

ومصانعوالنسيجالكيميائيةالموادصناعةمثلالصناعات

والتقطير.السكر

عندهاتلتقي،استراتيجيموقعلهامدينةوجلاسجو

وبها،البريةوالطرقالحديديةالسككخطوطمنهاوتتفرع

دوليامطاراتملكأنهاكما،الحديديةللسككمحطتهان

أوروبا.غرب!دنوببعضالبريطانيةبالمدنيربطها

الأستوديوهاتوبها،مهمإعلامىمركزوالمدينة

وهي،الرئيسيةالأسكتلنديةالبريطانيةالإذاعةلهيئةالرئيسية

إذاعةمحطةوبها،المستقلأسكتلنداتلفازمقرأيضا

صحيفتانالمدينةفيوتصدركلايد(،)راديو-مستقلة

مسائية.وصحيفةيوميتان

وإداريتجاريمركزمجردليستجلاسجوومدينة

متميز.وثقافيتعليميمركزهيبل،فحسبواقتصادي

الطببكلياتتشتهرالتىجلاسجوجامعة:جامعتانوبها

التيستراثكلايدوجامعة،البحريةوالهندسةوالقانون

إلىللمدينةالتارلإلعلمىويرجع.أم469عامأسعست

للعلومالملكيالمعهدتسمىكانتعندماام697عام

المدينةاختيرتلذلك،غنيةثقافيةحياةالمدينةوفي.والتقنية

.ام099عاملأوروباالثقافيةالمدينةأنهاعلىوكرمت

ومعرض،والتاريخيةالفنيةبمتاحفهاجلاسجوتشتهر

والاثارالأسلحةأشهرتضمالتىوالمتاحف،الفنون

الأوروبيينالفنانينلمشاهيرولوحاتالطبيعىوالتاريخ

العصرإلىالميلاديعشرالسادسالقرنمنوالبريطانيين

جامعةفيهنتريانمتحفأيضاهنالك.الحديث

منيعتبرالذيللمواصلاتجلالممجوومتحفجلاسجو،

بالإضافةمسارحثلاثةوبالمدينة.البريطانيةالمتاحفأروع

الباليةولفرقةللأوبراداروهو،الملكياهسرحإلى

ية.الأسكتلند

فيكلمةمنمأخوذاسمجلاسجو.تاريخيةنبذة

سانتأنشأهاالعزيز.الأخضرا!لكانبمعنىالغاليةاللغة

بناءبعددينيةأهميةواكتسبتم543عاممنجو
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ير-،ل!كالا-ىكا333-،-ءجشءخ!بعحكاي!ح!ح!جيرير

-روس-لأصض!-"-كا-"ورء؟-لا-زرلأى؟-*-لاس-كابر7ىس--7!غ!ك!مل!ىختءصخ

-ء*سكاس-**ير-!+!ص7س-كا-كا-3ءلأ.،خ!-"حيهبم7-

3ء!-!يرلأص-؟3-لا-!؟كا?سكاكثححير!ض-لا-ير-ء،--

+؟لاى.3--عحسمى؟-ضص--؟برثرئرير!7----

)المهورةالسفنفيءيةالتقليلىالصماعاتببعضالمدينةوتحتفظ.للتصنيعمصكزا،المناعيةالثورةبدايئم!أي!ث!ا،م!ذنتىجلاهـص

(.اليسرى)الصورةالحاسوبصناعةمثلمحلها،خفيفةأخرىوحلتالثقيلةالصناعاتمنالكثيرايمشبدالتمفقدذلكومع(،اليمنى

وازدادت،الميلاديالسادسالقرنفيبهاالكاتدرائية

.ام045عامجلاسجوجامعةتأسيسبعدأهميةالمدينة

إنجلترابينالاتحادبعدملحوظةبصورةالمدينةنمت

جعلكلايدنهرتعميقأنكما،ام707عاموألممكتلندا

عاموفي.قويةدفعةالسفنصناعةذلكوأعطىميناء،منها

أوروبافيبالبخارتعملتجاريةسفينةأولأبحرتام281

مينائها.من

أهميتها،تفقدالمدينةبدأت،العشرينالقرنبدايةومع

فينقصومنعاليةسكانيةكثافةمنتعانيبدأتكما

فيأسهمام519عامالجديدةالمدنبناءولكن.المساكن

السكاني.الازدحاممشكلةحل

جامعةأقدمثانيةجلاسجوجامعةمعة.ب!جلاسجو،

والهندسة،،واللاهوت،الآدابكلياتفيها.أسكتلندافي

والطب،والعلوم،الاجتماعيةوالعلوم،والطب،والقافون

.000.11حوالىإلىطلابهاعدديصل.البيطري

،تيرنبولوليميدعلىام451عامالجامعةتأسست

منالجامعةنقلتام087عاموفيجلاسجو.أسقف

فيالحالىموقعهاإلىستريتهايفيالأصليموقعها

إند.الوست

بنجلالالتبانى،انظر:التبائى.أحمدبنجلال

أحمد.

جلالالخبازي،انظر:الخباري.الدينجلال

الدين.

جلال،السيوطيانظر:.السيوطيالدينجلال

الدين.

علىتقعويلزجنوليأقصىفيمنطقة!جلاموربن

وتحدهااكم.45لمسافةساحلهايمتدحيث،بريستولقناة

مساحةتمثل.محافظاتثلاثالأخرىالجهاتمن

المنطقةوتعدويلز.مساحةإجماليمن%01جلامورجان

منالتعليميةبمنشآتهاتشتهركمابها،الرئيسيةالصناعية

منتصفحواليفيالمقاطعةتأسعستومعاهد.جامعات

إداريةوحدةواستمرت،الميلاديعشرالسادسالقرن

انقسمتام749عامفيولكنهاسنة،004لمدةواحدة

الغربية،جلامورجانهيمقاطعاتثلاثإلى

عاموفي.الوسطىوجلامورجان،الجنوبيةوجلامورجان

وحداتبهاواستبدلتالمقاطعاتهذهإلغاءتم،ام699

فيكبيرةإداريةبسلطاتتتمتعلكنهاأصغر،إدارية

منطقتها.

وتبلغ،وكاردفسوانسىفيالإداريةمراكزهاتقع

سكانهاوعدد2،كم2و052مجتمعةمساحتها

كاردففهي،الرئيسيةمدنهاأما.نسمةأ!0.08292

.تالبوتوبورتوسوانسي
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ويلز.مددأكبروثانية،جلامورحانلغربىالإداريوالمركز،سوانسيخليجمقدمةتعثىكبيرةصناعيةمدينةسوانسى

لكاردل!،الغرليةالضواحينيتقعلاندافكاتدراية

تشيمدها.لىوالتقليديالعصريالمعمارإبستينحاكو!

مرحوقد

كما،والكريكيتالرجبيملاعبطبالمقاطعةتنتشر

المشهورين.الملاكمينبعضإليهاينتعسب

طبيعيين،إقليمينعلىالمقاطعةتشتمل.الطبييةالبيئة

ارتفاعأقصىويصل،م045ارتفاعهايبلغهضبةالأول

،الحجريالفحمخامعلىالهضبةهذهتحتوي.م006لها

الثانيالإقليمأمابها.عميقةأوديةبحفرالأنهارتقومكما

هضبةأي،الجنوبيالجزءفيالمنخفضةالمناطقفهو

.الارتفاعمنخفضة

إليرونداس،،تافهي،بالمقاطعةالرئيسيةالأنهار

تطورعلىالأنهارهذهساعدت.نيثلوفورتو،،رميني

منالحجريالفحمنقلفىاستخدمتحيث،الصناعة

ينايرفيم55الحرارةيبلمتوسط.الساحلإلىمناجمه

إلىاتجهقكلماالحرارةوتنخفض.أغسطسفىم17و

بمناخفتتميزوالساحليةالمنخفضةالمناطقأما.الشمال

أملم،!.4.كاردففيالمطرمتوسطيبلغحيث،جاف

ملم.004.2إلىالمرتفعةالمناطقفىيصلأنهحينفى

لسنواتجلامورجانمنطقةاعتمدتالاقتصاد.

الصلبوإنتاجالحجريالفحمتعدينعلىعديدة

فيمصنعأكبريوجدتالبوتبورتففي)الفولاذ(.

صناعةفييستخدمالذي)الفولاذ(الصلبلإنتاجبريطانيا

نيث،فيالصغيرةالسفنصناعةوتنتشر،السيارات

تنتشركما.سوانسىفيوالصفيحالحديدوصناعة
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السياراتالاتصناعةمثل،أخرىصناعاتبالمقاطعة

والبلاستيلثالسياراتغياروقطعالكهربائيةوالأدوات

الملابس.غسيلوآلات

والمحصولاتعامةبصورةالحبوبجلامورجانتزرع

أراضيوفي،الألبانأبقارلتغذية،خاصةبصفةالجذرية

.اللحوموأبقارالأغنامتربىالشماليةالحشاش

وغربيسوانسيتربطبريةطرقشبهبالمنطقةتنتشر

الرئيسيالحديديالخطيصلكما.كاردفبمدينةويلز

الموانئأما.لندنحتىويستمروكاردفسوانسىبين

وسوانسي.تالبوتوبورتوباريكاردففهي،الرئيسية

.الحجريالفحملشحنكمحطات،الموانئهذهبدأت

وبعضالإذاعيوالإرسالللتلفازمحطاتوبالمقاطعة

والمسائية.الصباحيةالصحف

فىالبشريالاستقرارتاريخيرجع.تاريخيةنبذة

الحجريالعصرمنذسنة،000.05حواليإلىالمقاطعة

ثم،الرومانيينلغزوالمنطقةتعرضت.والحديديوالبرونزي

لغزووتعرضت،الميلاديالتاسعالقرنفيالفايكنجغزاها

وويلزإنجلترااتحادإعلانوعند.ام090عامالنورمنديين

عامحتىمقاطعةجلامورجانصارتام،536عام

الصناعية،بالثورةالفترةهذهفيتأثرتوقد.ام749

الحديدوصناعةالحجريالفحمتعدينصناعةفيهاونشأت

.الخصوصوجهعلى

يا!لترا!همبرلماي!ؤىهـلي-كمم!اطعة!ر!لجصط

نحوسكانهاعدديبلغ.بريجمدينةمنإدارتهاتتم

الاقتصاديالنشاطهيوالزراعة.نسمة07!...

همبر،نهرمصبطولعلىالنفطتكريرولكن.الرئيسي

أيضا.المهمةالنشاطاتمنالخامالحديدوتعدين

البلادفيالبريالنباتانظر:الإئجليزي.الجلائقل

أدلإنجديزي(.)الجلانقللعربيةا

أرصادعالمام(.309-081)9جيمسجلايشر،

بالوناأم862عامفيأطلقبريطانىجويوملاحجوية

وتعلم،لندنفيجلايشرولد.كم11حوأليلارتفاع

،أم982عامجرينيشمرصدفيالأجهزةاستخدام

منالجويوالرصدالمغنطجسيةإداراتعلىأشرفحيث

الملكيةللجمعيةسكرتيراكانأم.874حتى1841

.ام872حتىام085منذالجويةللأرصاد

بالأجزاءبطانةتستخدممجوفةأسوانةالجليلأ

قابلةوهي،الكهربائيةوالأجزاء،للالاتالمتحركة

تحميلكرسي،الاليةبالمعداتالجلبةوتستخدم.للتحرك

لتقليلالارتكاز،محاورأو،الدواليبلمحاوربالنسبة

أنبوبلوصلأيضاالشخدامهاويمكنالتاكل،احتكاك

جلبتصنعكبير.حجمذاتأنابيبوتركيب،بقطعة

معدنأوالبرونز،أو،البلاستيكمنعادةالاليةالمعدات

للأجزاءبالنسبة.للاحتكاكمانعاخرمعدنأيأو،بابت

الدوائروصلاتلعزلجلبةاستخداميمكن،الكهربائية

الكهربائية.

م(.7391-0091)وليمإدموند،جلبرت

ما239منعاما44لمدةعملمشهوربريطافيجغرافي

اتسموأكسفورد.وريدنجلندنجامعاتفيام،679إلى

:المنشورةأعمالهأهمومن،الواسعةوثقافتهالواضحبأسلوبه

وله،لهنشركتابأولوهوأمريكا،غربىاستكشاف

القرنقبللإنجلتراالتاريخيةالجغرافياعنآخركتاب

عندراسةوله،الرومانيةبريطانيا،الميلاديعشرالتاسع

الجغرافيافيالبريطانيونالروادأسبانيا،فيالرحالة

يرىكانجلبرتأنبالذكرالجديرومنأم(،)729

علىاهتمامهينصبأنلابدأيإنسانيا،علماالجغرافيا

.الإنسان

والصناعيينالرأسماليينمنلاثنينالعائلةاسم!جلبئكيان

وابنه.والد:وهما،النفطمجالفي

(ام559-)9186.جلبنكيانسركيسكالوستي

،%5عدا،الأسهمكلوباع،العراقيةالنفطشمركةأنشأ

السيدلقبوحاز،المنافسةالنفطشركاتمنلأربع

العالم.فيالأغنياءأغنىمنواحداوأصبح،بالمائةخمسة

وهىعالميةخيريةمنشأةلتكوينثروتهمنالكثيروترك

.جلبنكيانمؤسسة

بتركيا،ألممكودارفيأرمنيةلأسرةجلبنكيانولد

.ام209عامبريطانيامواطناوأصبح

كانأم(.729-)6918جلبنكيانسركيسنوبار

عامحتىام259عاممنذالعملفيلوالدهمشاركا

كويقاديفىولدقدالابنجلبنكيانوكانأم،559

كمبردجوجامعةهارومدرسةفيتعليمهوتلقىبتركيا،

لمانجلترا.

جلبى.حسنانظر:حسن.جلبى،

منواحدةجدجام!قمدحمةتعد.ملحمة!جلجامش،

تم،قصيرةبابليةوهى.العالميالآدبفىالملاحمأقدم

.م.ق0002عامالنهرينبينمابلادجنوبيفينظمها

الاشوريالملكمكتبةمنجاءتاكتمالأالنصوصوأكثر

منأجزاءعلىوعثر.م(،ق276-6)68بانيبالآشور



والصقلالجلخ418

علىمشهورةكانتأنهايعنىمماوتركيا،سورياالنسئفي

القديم.الشرقنطاق

والأساطيروالقصصالفولكلورمنمجموعةوالملحمة

وتركزواحدا.لتصئكلملاتدريجياطورتالتي،القديمة

كانسومر،فيق!ريملكوهو،جلجامشعلىالملحمة

ححسبللمساعدةطلباالناسصلىوعندما.شعبهيضطهد

لملاقاةإنكيدويدعىبطلاالآلهةخلقتالأساطيرزعم

أصبحاوجلجامم!إنكيدوولكن.المعركةفيجلجامش

توفىأنإلىالمغامراتمنالعديدفيواشتركاصديقين

إنكيدو.

تستخدم.مهمتانصناعيتانعمديتانوالصقلالجلخ

الصقلعمليةأما،المادةلإزالةحاكةأداةالجلخعملية

الجبعمليةوتعتبر.الأسطحلتنعيمالحاكةالمادةفتستخدم

فقد،الزمنىالترتيبحيثمنالصناعيةالعملياتأقدممن

الإنسانقامعندما،التاريخماقبلعصورفىالجلخامشخدم

الأكثرالحكبحجارةبحكهاالحجريةالعددبتشكيلالقديم

الجلخ.بموادأوصلابةمنها

الجلخ

بوساطةالجببئأعمالمعظمإنجازيتما.الجلخأدوات

بوساطةاو،مرتفعةبسرعاتتدارالتىالحكعجلات

آلياوتدار،الحاكةبالمادةالمغطاةالورقأوالقماش!أحزمة

.المحركاتبوساطة

كثيرةبأحجامالجلخعجلاتتتوافر.الجلخعجلات

أحجامأودرجاتمنواسعمدىذاتوهى،ومتنوعة

الحجمالكبيرةالنتوءاتبينوتترأوح،الحكنتوءات

ذاتالجلخعجلاتالصناعويستخدم.الدقيقةوالنتوءات

أماالجلإلخشن،لأعمالالحجمالكبيرةالنتوءات

بصفةفتستخدمالحجما!لتوسطةالنتوءاتذاتالعجلات

الدقيقةالنتوءاتذاتالعجلاتوتستخدمللشحذ.عامة

أسطحاتتطلبالتيالمنتجاتأوللأدوأتللجبالنهائي

النعومة.فيغاية

السليكونكربيدهيشيوعاالحاكةالموادوأكثر

الزهربمالحديدمثلالقصيفةالصلدةالموادلجلخالمستخدم

جلخفيتستخدمقويةحاكةمادةوهو،الألومنيوموأكسيد

الحاكةالمادةحبيباتوتثبت.المطاوعوالحديدالفولاذيةالعدد

ويستخدم،متنوعةتثبيتبموادالعجلةعلىبعضاببعضها

لحبيباتتثبيتمادةالعجلاتمعظمفيالصلصالأوالطين

ويسخن،الحبيباتبهذهالصلصاللخلطحيث،الحاكةالمادة

الحرارةبدرجةأوبالماءشأثرفلا،يصئثالزجاجحتىالمزيج

بماءالمعروفةالسليكاتالأحيانبعضفيوتستخدم.المرتفعة

كما.الجلخموادلتثبيت(الصوديوم)سليكاتالزجاج

،أعلاهالصورةديتظههركالتى،الصقلآلاتتمتشمل.الصقلآلات

.أحرىوأدواتالفضيةوالأدواتالمجوهراتلتلميعحدحرامعلى

يستخدموالشحذ.التش!جللعملياتالجلخآلاتتقوم.الجلخآلات

.دوارةبعحلةآلةاعاملاهذا

هذهوتتراوحمثبتا،البلاستيكقلفونيةكذلكتستخدم

للاستخدامطبقاوالليونةالصملابةدرجتيبينالقلفونية

المستعملةالدقيقةالجلخعجلاتتشتملكما.المطلوب

تثبيت.مادةبوصفهالمطاطعلىأحياناخاصةأعماللإنجاز

الحاكةالموادنفسالجلخأحزمةتستخدم.الجلخأحزمة

الحكموادإلىبالإضافةالجب!عجلاتفيالمستعملة

وتستخدم.القدحوحجرالمجروشكالعقيقالطبيعية

والسيراميك.والزجاجالفلزاتلجلخالأحزمة

الجلخأ:الرئيسيةالجلخطرقتشملالجلخ.طرق

سطواني،19الجلخ3-،السطحجلخ2-،اليدوي

هذهمنطريقةكلوتؤدي.القاطعةالحكعجلات-4

مختلفة.نتيجةإلىالطرق

الجلخ،طرقأبسطالجباليدوييعد.اليدويالجلخ

عجلةمواجهةفيجلخهاالمرادالأداةالعامليمسكحيث

ولاتسمحكبيرةالأداةكانتوإذاالجبالدوار.حزامأو

يمسكأنالعاملفبإمكان،مريحةبطريقةلهابالإمساك

يأ،مثبتةالمادةويترك،آليبمحركالمشغلالجلحبقاطع

اليدويالجلخالصناعويستخدم.مناسبمكانفيساكنة
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كالأزاميلاليدويةالأدواتلشحذأساسيةبصفة

منوالنتوءاتالخشونةولإزالة،والمثاقبوالسكاكين

الفلزية.المصبوباتأوالسبائكأسطح

سطحاالسطحيالجلخعمليةتنتج.السطحيالجلخ

وقوالبوالأدواتللالاتوناعماومضبوطامستويا

يكونأنويمكن.المعدنيةالعملةسكقوالبمثل،السبك

رأممياأوأفقياالعمليةهذهفيالجبالمستخدمعجلةمحور

تحليخه.المرادللسطحبالنسبة

علىالأفقيةبالطريقةجلخهالمرادالعملأوالأداةتثبت

علىقائمةبزاويةالخلفوإلىالأمامإلىمتحركةطاولة

العملإنجازفيالتقدمويحدثالجب.عجلةمحور

تغطيةيتمحتىالعاملبوساطةأوآلياالعجلةعبرالمطلوب

السطح.كامل

.كوبهيئةعلىعجلةالرأسيةالجلخطريقةتستخدم

تثبيتيتمدوارةكبيرةطاولةإلىعادةالآلاتهذهوتحتاج

بالإمكانيصبححتىببطءالطاولةوتدورعليها،الأداة

خطوةفيمكانهاخرعملوتثبيتالمنجز،العملنقل

الوقتالطريقةهذهوتوفر،متواصلةبصفةواحدة

وتثبيتالموقعتهيئةوإعادةالمنجزالعمللنقلالضروري

.اخرىمرةجديداخرعمل

الأسطوانيالجيخطريقةتستخدم.الأسطوانيالجلخ

والمكابسللأعمدةوذلكبدقةالخارجىالسطحلجلخ

ذلكويعرف،للالاتالأسطوانيةالاخرىوالاجزاء

الجلخعمليةالصناعيستخدمكما.الخارجيبالجلخ

تجويفاتمثلالأجزاءالقما%ولإنجازالداخليالأسطواني

ويمكن.الالاتحواملاووركائزالسياراتأسطوانات

آلةأوخشبيلوحعلىسطوانى19الجلخعمليةإجراء

الجلخ.عمليةباستخدامالقطعأوبالجلخخاصة

المجاريلفرزخاصةجلخآلاتالصناعيونويستخدم

الفولاذمساميرعلىالبراغيأواللولبأسنانأواللولبية

اللولبسنتشكيلإنجازعليهايتمالتيالأجزاءأوالصلد،

الحركة،ناقلأسنانتشكيلويتم.نهائيةوبصفةبدقة

النواقلهذهإعطاءبعد،خاصةأخرىجلخآلاتبوساطة

للص!الجلخعادةعجلاتوتستخدم،الكافيةالصلابة

الجلخأحزمةأحيانايستخدمونالصناعيين،لكنسطوانى19

.كبيرةدقةإلىلاتحتاجالتىالمتعددةالمتنوعةللأعمال

القطععمليةفيتستخدمعادة.القاطعةالحكعجلات

بالمطاطمربوطةرقيقةعجلةوهي،الجلخعجلةباستخدام

قطعهاالمرادالأداةوتغمر.عاليةبسرعةتدويرهايتم

باردتين.عليهماللمحافظةما،بسائلالجلخعجلةوكذلك

لأسطواناتالناعمالقطعلإنجازبسرعةالجلخعجلةوتعمل

الفولاذية.والقضبان(العجلاتإدارة)أعمدةالأعمدة

الصقل

منمصنوعةعجلاتباستعمالعادةالصقليتم

مثل،دقيقةحاكةبموادمغطاةالجلدأواللبادأوالقماش

.الألومنيومأكسيدأوالناعمالسليكونكربيدمسحوق

صقلبمسحوقمغطاةموادجداالدقيقللصقلتستعمل

وأ،الحديديكأكسيدمنناعممسحوقأوالمجوهرات

السليكا.مننوعوهوالترد!وليبمسحوق

الصقل.أنواعبعضفيالجلخأحزمةالصناعيستخدم

خاصةصقلعجلاتاستخدامكذلكيمكنهمكما

وأالكاشطبحبيباتالمعجوناللينالمطاطمنمصنوعة

حبيبات(قالبهأوبنائه)فيبداخلهيحتويالذيالمطاط

فلايؤديشديد،ببطءالمطاطشآكلويتم،الحاكةالمادة

سطحإلىسطحهتحويلأولوظيفتهأدائهإعاقةإلىذلك

ويتمصقلها.المرادالأداةسطحعلىفينزلقصقيل،أملس

غيرالأشكالذاتللقطعالتلميعأوالصقلمعظمعمل

رقائقإنجازمثلالكبيرةالعملياتفيأمايدويا،المنتظمة

كبيرةصقلآلاتالصناعفيستخدمللصدأ،المقاومالفولاذ

عالية.دصرعاتذات

المسن.الورلت!،عدد:انظرأيفئا

وكثير،الإنسانبنيأجساميغطيالذيالعضوالجلد

بحمايةالإنسانفيالجلدويقوم.الأخرىالحيواناتمن

يكونيكادالجلدأنذلكمن:طرقعدةخلالمنالجسم

تغمرالتيالسوائلنفاذيمنعأنهكماتماما،للبللمقاوما

الجسم.أنسجة

دخولمنالكيميائيةوالموادالبكتيريايمنعالجلدأنكما

أشعةمنتحتهتقعالتيالأنسجةويقي،الجسمأجزاءمعظم

.الضارةالشمس

علىالمحافظةفيالجلديساعدذلك،إلىبالإضافة

العادية،المستوياتعندللجسمالداخليةالحرارةدرجة

عندماالعرقلمحافرازالجلدفىالموجودةالغددتقومبأنوذلك

فيبرد،العرقيتبخرحيث،شديدةلحرارةالإنسانتحعرض

بالحرارةيحتفظالجسمفإنالبرديشتدعندماأمابمالجسم

فيقلالجلد،فيالتيالدمويةالأوعيةتضييقطريقعن

يفقدوبذلك،الجسمسطحإلىالدممرور،لذلكنتيجة

أقل.حرارةالجسم

الحساسةالأعصابنهاياتمنكثيرالجلدفيويوجد

بالألمالخاصةالعصبيةالنهاياتوكذا،والحرارةللبرودة

واللمس.والضغط

جلدنشرنافلو،الإنسانجسمأعضاءأكبروالجلد

نحوقدرهامساحةلغطىكجم68يبلبرزنهذكرإنسان

مربعين.مترين
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البحتمرة،:الأنسحةمنطبقاتثلاتمنيتكونالبشريالجلد

!مطبقاتأربعم!البشرةوتتكونالجلد.وشئشت،والأدمة

الحلدفييوحدكما.والقاعدية،والشوكية،والحبيبية،المتقرنةالخلايا:

والعرقية.الزهميةهماالغددسونوعالىشعر

حيثأساسا،الإنسانجلدفيالمقالةهذهتبحث

الجزءأما.الختلفةوأمراضهالجلدولونتركيبتناقش

.الأخرىالحيواناتجلودفيصفالأخير،

الجلدتركيب

الأنسجة:منطبقاتثلاثبوجودالجلديتميز

الجلد.تحتنسيج3-الأدمة2-.البشرة-أ

الخارجية-السطحيةالطبقةوهى-البشرةسمكيبلغ

سمكويبلغ.الجسمأجزاءمعظماتغطىورقةسمك

سمكضعف04-أ5نحو،الوسطىالطبقةوهي،الأدمة

.البشرة

فيختلف-الداخليةالطبقةوهو-الجلدتحتالنسيجأما

جميعفيولكنهالأفراد،بينكبيرااختلافاالسمكفى

ويشمل.والأدمةالبشرةمنكلمنكثيراأسمكالناس

وأنواعأوالأظفارالشعر،الأنسجةهذهإلىبالإضافةالجلد،

الغدد.منمعينة

منهيالخلايا،منطبقاتأربعمنتتكون.البشرة

الطبقة،الحبيبيةالطبقة،المتقرنةالطبقة:الداخلإلىالخارج

القاعدية.الطبقة،الشوكية

منصفا4.إلى15نحومنالمتقرنةالطقةتتركب

للماءمنفذةغيرقويةزلاليةبمادةتمتلئالتيالميتةالخلايا

منالحبيبيةالطقةوتتركب)القرتين(.الكراتينتسمى

حبيباتعلىتحتويالتيالميتةالخلايامنصفينأوصف

كراتيني.هلامقسمىمادةمنصغيرة

صفوفا.إلى4نحومنالشوكيةالطقةوتتركب

الخلاياالتقاءعندشوكيةشبهزوائدلهاحيةحلايامن

خلايامنأيضاالقاعديةالطبقةتتكونكما.ببعضبعضها

وضيقة،طويلةقاعديةخلايامنواحدصفشكلفيحية

تسمىللصبغةمكونهخلاياأيضاالقاعديةالطبقةوتشمل

ا!للالينتسمىبنيةصبغةتنتجوهيالملاية،الخلايا

)القتامين(.

،وليدةخلاياوتكونباستمرارالقاعديةالخلاياتنقسم

تجاهيتحركالاخرواالقاعديةالطقةفىبعضهايبقى

العلياالطبقاتالنهايةفيويكونللجلد،الخارجىالسطح

مادةتنتجوهيالكراتينية،الخلاياتسمىوهذه،للبشرة

فقط،والأظفاروالشعرالبشرةفىتوجدالتىالكراتين

وبعضالسوائلمرورأيضأوتمنعمتانةالجلدتمنحوالكراتين

إلىالكراتينيةالخلاياتحركوأثناءالجلد.خلالمنالمواد

وصولهاوعند.بالكراتينامتلاؤهايزدادالبشرةداخلأعلى

جافةوأصبحتماتتقدتكونفإنهاالجلدسطحإلى

قشورهيئةعلىوتتساقطتنفصلالنهايةوفي،مسطحة

دمويةأوعيةمنأساساالأدمةتتكون.الأدمة"ر

الدمويةالأوعيةوتقوم.ونسئضامأعصابونهايات

الأدمةبسطحويوجد.والبشرةالأدمةمنكلبتغذية

فجواتتملأالحليماتتسمىالصغيرةالنتوءاتمنكثير

التحامفيتساعدوبهذا،للبشرةالسفلىالسطحفي

اعصابنهاياتالحليماتوتحوي.بالبشرةالادمة

وأطرأفراحتيفىخاصةبصفةتكثرللمسحساسة

اليدين.أصالغ

ضائمنسيجمنأساسايتكونالجلد.تحتالنسيج

تحتالنسيجويساعد.الدهنتختزنوخلايادمويةوأوعية

منذلكوغيرالضرباتمنالجسموقايةفيالجلد
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الجسم.حرارةحفظفيأيضايساعدكما،الإصابات

وإذا.الطعامتناولبزيادةفيهالموجودةالدهنكميةوتزداد

الدهنهذايستهلكفإنهإضافيةطاقةإلىالجسماحتاج

.الخزون

والأظفارالشعريسمىوالغدد.والأظفارالشعر

تنشأوهي،البشريةاللواحقالجلدفيالموجودةوالغدد

.للبشرةالقاعديةالخلايامنوتتكون

فروةأنحينفي،دقيقشعرالجلدمعظميغطيالشعر.

طويل،شعريغطهاالجسبممنأخرىأجزاءوبعضالرأس

قط؟القدمينواخمصاليدينراحتيفيشعريوجدولا

هذاويوجدالجلد.سطحتحتشعرةكلمنجزءويمتد

نهايةوتسمى.الجريبويسمى،الجرابيشبهفيماالجزء

وتقع،الشعرةفيالوحيدالحىالجزءوهى،البصلةالشعرة

البصلةخلاياوتنقسم.الجلديتحتالنسيجأوالأدمةفي

الشعرةخلاياوتحتويالشعر.نموإلىيؤديمما،بمسرعة

الكرات!يسمىالكراتينمننوععلىالبصلةفوقالممتدة

الصلب.

المنبت:هىأجزاء،ثلاثةمنالظفريتكونالأظفار.

عندالجلدسطحتحتالمنبتيقع.والفردقوالصفيحة

منهجزءاأنإلاالمنبتمعظمالجلدويغطيالظفر،قاعدة

قاعدةعندرؤيتهيمكنالبياضإلىمائلاهلالأيكون

الظفر،منالخارجىالصلبالجزءهىوالصفيحةالظفر.

تحتويمسطحةميتةخلايامنكثيرةطبقاتمنوتتكون

وتتكون.الصفيحةتحتفيقعالفرشأما،الكراتينعلى

الحديخةالخلايافتدفعالمنبتفيوالصفيحةالفرلقخلايا

عمليةمنوينتجالظفرطرفتجاهالأقدمالخلاياالتكوين

الظفر.نموهذهالدفع

زهميةالغددبممننوعانالجلدفييوجدالغدد.

زيتأوتفرزالشعرجريباتفيالزهميةالغددتصب.وعرقية

الجلد،منمعينةخلايامنتتكونوالقدميناليدينأصالغأظفار

ويقوم.والصفيحةوالقاعدةالفرلق:هىثلاثةأجزاءمنالظفروشكون

والصفيحة.الفرلقخلايابتكوينالمنبت

نوعانويوجدالجلد.وسطحالشعرلتزييتالزهميسمى

الغددتنتج.ومفترزةالإفرازخارجيط:العرقيةالغددمن

كلفيوتوجد،الجسميبردالذيالعرقالإفرازخارجية

علىخاصةبصفةتكثرولكنهاالجلد،سطحمنمكان

بعضوهناك.القدمينوأخمصياليدينراحتيوفيالجبهة

ينشطبينمادائمةبصفةالعرقتفرزالإفرازخارجيةالغدد

عضليلكربالشخصيتعرضعندمافقطالاخربعضها

سطحعلىإفرازاتهاالإفرازخارجيةالغددوتفرز،انفعالىأو

الجلد.

مهمة،وظيفةلهليسعرقافتنتجالمفترزةالغددأما

الأعضاءوحولالإبطينفيالغددهذهمعظمويوجد

الشعر.جريباتفيإفرازاتهاتفرغوهي،الخارجيةالتناسلية

تحللهيتمأنإلىكذلكيظلوهو،الرائحةعديموالعرق

يعتبرهارائحةفيكتمسبالجلدسطحعلىالبكتيريابوساطة

الغددعرقرائحةوتكون.مقبولةغيرالناسمنكثير

ولذاالإفراز،خارجيةالغددعرقرائحةمنأشمدالمفترزة

هيالخارجيةالتناسليةالأعضاءومنطقةالإبطينفإن

الجسم.لرائحةالرئيسيةالمصادر

الجلدلون

والأفراد.الشعوببينكبيرااختلافاالجلدلونيختلف

البنيةالملانينخضابكميةعلىأساساالجلدلونويتوقف

المنتجةالخلايابوساطةالملانينوشكونالجلد،ينتجهاالتي

جميعمنالناسويتساوى.البشرةفيوالموجودةله

المنتجةالخلاياأنإلاالخلايا،هذهعددفيالشعوب

هومماأكثرملانينتنتجالقاتمالجلدأصحابعندللملانين

المنتجةالملانينكميةوتتوقف،الفاغالجلدأصحابعند

فإن،ذلكومع.أساسيةبصفةالوراثةعلىشخصكلفي

صبغإلىويؤديالملانينإنتاجيزيدالشمسلأشعةالتعرض

ويتجمعالملانينيتكونالحالاتبعضوفي.الفاغالجلد

علىمعظمهيظهرالذيالنم!مكوناصغيرةبقعفي

إلىالشمسلأشعةالتعرضيؤديقدكما،واليدينالوجه

النمش.زيادة

بإنتاجهللملانينالمنتجةالخلاياتقوم،السنتقدمومع

فيفاتحةالجلدمساحاتبعضفتبقى،منتظمةغيربطريقة

البقعهذهوتسمىقاتما.يصمبحالاخربعضهاأنحين

الكبديةالبقعأو)الهرم(الشيخوخةبقعأحياناالقاتمة

تقدمزيادةمعجفافاوأكثرأرفالجلديصبحكما.اللون

أوبالقشورمغطىويصيحبالتجعدالجلديبدأولذا،العمر.

المسنالشخصجلدفإن،ذلكإلىوبالإضافة.الحراشيف

عادية،غيربسهولةويتشققبالكدماتويصابيجرح

شديد.ببطءويشفىويلتئم

كا،صعص،!3!ئم!!ئج!7كا!،!!رو

كالاجكاكاكا!لم!

كا،كاى!،!عكثه!كح!ثى*،س!ء*ء9*س!سكم!كلا،"لأء3ع43ئكلئمعكا/3صاء
كاكا/!،/ير؟؟يمجبهه

4!ثو؟ثي!يركأ!لمق/3ءلميك!!كالاأ!!

ص!،؟3.!!"2لم!3ىى!؟صصبرأعلمو!
ءمصي،،يرء!أ!ءبر!وء

آ?***ا!تنزروعسور!ء!!!كاص!كا?سء!3/!"كا!ولم!!"

كا،!ورشىعلا-ءكا!كالاكاصى!لم*!
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المسحاغ:اصبيةاالصبعةكميةعلىأساساالجددلونيتوقروالجلد.لون

الحلايا!ىاليم!ت""أسم!!الفاغالحلدففي.فيهالموجودةالمللانين
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ا*س!!.منأكتركمياتالخلايا!دهتنئاليممار""أسفل
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فاغجلد

فأى.ممزأ-!

!!ا

للملاتينالمكولةالحلا!ا

قاتمجلد

الجلداضطرابات

هوشيوعاالجلدالتهاباتأكثرالجلد.التهابات

وقد،الحكفىالرغبةوشيرالجلديحمروفيهاالإكزيما،

إكزيماو.سائلمنهيرشحأوالصغيرةبالقشورالجلديغطى

معظمفيويظهرالأطفالفيشائعمرضالحساسيةفرط

وأالركبتينعلىأوالرقبةخلفأوالوجهعلىالحالات

نوعالتماسيالجلدوالتهاب.للذراعينالداخليينالجانبين

الناسمنفكثير.الشخصيلمسهامعينةلموادالحساسيةمن

وخزهمبعدجلديطفحلهميحدث،المثالسبيلعلى

استعمالطولوبعد(،شائكوبرذو)نباتبالقراص

والأصباغالأحماضمثلالكيميائيةالموادبعضوملامسة

أنواعبعضلبسبعدأو،والأدويةالصابونأنواعوبعض

الصناعية،الأليافمنالمصهشوعةالداخليةالملالسأوالأحذية

مثلا.كالإسمنتالقاسيةالبناءموادمعالتعاملعندأو

وأالبكتيريامننوعالجلدخمجيسبب.الخمج

هذهوبعض،الفيروساتاوالطفيلياتأوالفطريات

وبعضهاالجلداختراقطريقعنالجسميغزوالكائنات

أنواعبعضالبكتيرياوتسببالجلد.سطحعلىيبقىالاخر

والدمامل)القوباء(.الحصفوالدماملمثلالخمج

الحصف،ويؤديبالصديد.تمتلئمؤلمةحمراءانتفاخات

علىرقيقةبثورظهورإلىأساسا،الأطفاليصيبالذي

مغطىأومحرشفاالجلدويصبحتنفجرأوتتشققالجلد،

اغشور.با

الحلقية()القوباءالسعفةمثلأمراضاالفطرياتوتسبب

منعديدةلأنواععاماسموالسعفةالريافى.قدمو

بظهورمنهاالشائعالنوعويتميز،الفطريةالالتهابات

القشورذاتالشكلالحلقيةالحمراءالبقعمنمساحات

تتكونالتىالسعفةمننوعفهو،الرياضيقدمأما.الرقيقة

القدمين.أصابعبينالجلدفيتشققاتفيها

وسوسالقملالجلدتصيبالتيالطفيلياتتشمل

منأخرىوأجزاءالرأسفروةشعريغزوفالقمل.الجرب

الجلد.سطحتحتويختبئفيحفرالجربسوسأماأ،ا

.الهرشأوالحكطإلىويؤديمعدو!!لامما

كما،النطاقيوالحلأالبردقروحالفيروساتتسببر

تظهربثورالبردوقروح.الأمراضمنأخرىأنواعاتسبب

تظهرمؤلمةبثورفهوالنطاقيالحلأأما،الفمحولعادة

الظهر.وأسفلالصدرعلىبداية

أيأوالنارحرارةبسببالحروقتحدث.الحروق

وأالكهربيةالصدمةأوالكيميائيةالموادبعضأوآخرمصدر

إلىالحروقالأطباءويقسم.الشمسلأشعةالتعرضزيادة

الدرجةوحروقالأولىالدرجةحروق:هىثلاتدرجات

ال!ولىالدرجةحروقتؤدي.الثالثةالدرجةوحروقالثانية

نأدونوتلتئمفقط،البشرةتصيبوهيالجلد،احمرارإلى

بثوراالثانيةالدرجةحروقوتسب!باقيا.أتراأوندبأتترك

الأدمة،منوجزءاالبشرةتصيبلأنهاالجلدفىوتقرحات

الثالثة،الدرجةحروقأما.طفيفةندباتتركفهيولذا،

الأسود.اللونإلىالجلدتحولأوشديدةتقرحاتفتسبب

إلىالضحايابعضيلجأ،الثلاثالجلدطبقاتتدمرولأنها

الجلد،وإصلاحالميشةالأنسجةلاستبعادجراحيةعمليةإجراء

سليمأجلدايحلحيثللجلدترقيعبعمليةالجراحيقوموقد

الجلد.ترقيعالظر:.المحروقالنسيجمحل

وتؤدي.شديدةأوبسيطةالشمسحروقتكونوقد

أيامبعديختفيالذيالجلداحمرارإلىالبسيطةالحروق

فيوتقرحاتبثورإلىفتؤديالشديدةالحروتأما.قليلة

يساعدوقد.وحمىودوارقشعريرةيصحبهاوقدالجلد،

الإصابةعلىطويلةلمدةالشمسلحروقالتعرضتكرار

الجلد.وسرطانالشديدةبالتجاعيد

بامعتعمالالشمسبحروقالإصابةتجنبويمكن

تحجزالتيأسشمسالأشعةالمانعةأوالعاكسةالدهانات

يؤديالذيللشمسالتدريجيبالتعرضأو،الحارقةالأشعة

بهذهالجلدصبغتكرارفإنذلكومعالجلدبمصبغإلى

والإصابةالتجاعيدتكوينفيأيضايسهمقدالطريقة

الجلد.بسرطان
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خبيثة.أوحميدةتكونوقدللخلايا،شاذنمو.الأورام

أما،الجسمفيولاتنتشرسرطانيةليعستالحميدةوالأورام

الأنسجةتغزوأنوتستيمسرطانيةفهي،الخبيثةالأورام

عبرالجسمفىبعيدةأماكنإلىتنتشروأنبهاالمحيطة

.الانتقالالعمليةهذهوتسمى،الدوريالجهاز

الشحميةالأورام:الحميدةالجلديةالأورامتشمل

منكبيرةلينةكتلةالشحميفالورم.والثآليلوالشامات

الخلايامنمجموعةوالشامةالجلد،سطحتحتالشحم

الجلدعلىمرتفعةأومسطحةبقعةتكونالتيالملونة

فيروساتتسببهاالتيالثآليلأما.بنيأوأسودومعظمها

مرتفعومعظمهاالجلد،علىمكانأيفيتظهرأنفيمكن

فإنذلكومعألما.ولايسببوجافوخشنالجلدسطحعن

تضغطلهالسطحإلسفليعلىتنموالتىالقدمباطنثاليل

مؤلمة.وتكونالادمةفيالأعصابنهاياتبعضعلىأحيانا

القاعديةالخليةظهاروم:الخبيثةالجلدأوراموتشمل

الجلديةالأوراموأكثر.والملانومالحرشفيةالحليةوسرطانة

علىيبدأالذيالقاعديةالخليةظهارومهوشيوعاالخبيثة

يغزوالنوعوهذاببطء.يكبرصغيرورديتورمأونتوءهيئة

ينتقل.لاولكنهبهالمحيطةالسليمةالأنسجةويدمر

فيتضخمهيئةعلىالحرشفيةالخليةسرطانةوتبدأ

وهذا،قشرةذاتقرحةليكونيتاكلوتورمنتوءأوالجلد

.الحالاتبعضفيينتقلالسرطانمنالنوع

كثيرالأنهالجلدسرطانأنواعأخطرفهو،الملانوماما

وقد،النقائلبتكوينالجسمفياخرإلىمكانمنماينتقل

لهاوتتكونالشامةتكبرثمتلتهبأووتحككشامةيبدأ

وأحمراءمساحةالشامةحوليظهروقد.وتنزفقشرة

مرتفعاأومسطحاالورميكونوقدبيضاء،حلقةأوبنيةبقع

معظموفى.واللونالحجمفيويختلفالجلدسطحعن

التشخيصتمإذاالمريفوشفاؤهعلاجيمكن،الحالات

غيرالجلدأوراممعظمأنومع.المبكرةالمراحلفيوالعلاج

الطبيبعلىعرضهيجبعاديغيرنموأيانإلا،ضارة

.الحالفى

،الشبابحبتشمل.الأخرىالجلداضطرابات

الجلد.تصلب،الصدفية،الشرى،المدممسمار

منويتكون،المراهقينالغالبفيالشبابحبيصيب

أعلىأوالوجهعلىأساساتظهرأخرىوبثورسوداءرؤوس

فيمؤلمتضخمفهو،القدممسمارأماوالظهر.الصدر

الذيالاحتكاكأوالضغطمنينتجومعظمه،القدمبشرة

المريحة.غيرالأحذيةتسببه

فعلكردصغيرةحمراءأوبيضاءبقعوالشرى

بوجودالصدفيةوتتميز.معينةأدويةأولأطعمةأوحساسية

بيضاءبقشورمغطاةالجلدمنبارزةحمراءسميكةبقع

يسمكفىوتضخمتصلبالجلدتصلبومرض.فضية

إفراززيادةتسببهوأصابعهما،اليدينجلدخصوصاالجلد

الضامة،الأنسجةفىموجودبروتينوهيالكلاجين،مادة

المصابة.الأجزاءفيمؤلمةقروحتظهروقد

الحيوانجلد

مكونجلدجسمهايغطيالفقاريةالحيواناتجميع

منهانوعكلجلديتميز،ذلكومع.وأدمةبشرةمن

.الحيوانبيئةخاصةبصفةلتلائممختلفةبمميزات

بعضيتميزالتيالثديياتجلدإلاالشعريغطيولا

الدفء.منحهافييساعدكثيفطويلشعربوجودأنواعها

المحيطةالبيئةمعالشعرألوانتتشابه،كثيرةأنواعوفي

نأويلاحظالأعداء.منالتخفيعلىلتساعدهبالحيوان

لتساعدهاحوافرأومخالبأوأظفارلهاالحيواناتمنكثيرا

الخالبوتتميزأنفسها.وقايةوفيالطعامعلىالحصولفي

أكبرالحوافرأنكماالأظفار،منوأقوىوأحدأطولبأنها

الخلاياأنواعنفسمنتتكونوهي،والخالبالأظفارمن

والخالب.الأظفارمنهاتتكونالتي

تنموالذيبالري!قمغطىرقيقجلدفلهاالطيور،أما

.الشعرةجريبيشبهالجريباتمننوعفيمنهالواحدة

باستمرارلهاوينمودوريةبصفةريشهاالطوروتنفض

كما،الساقطالريشمحليحل،الجريباتفىجديدريش

الطائريجمع،كبيرةزيتيةغدةطائركلذيلتحتيوجد

العمليةهذهوتسمى.ريشهعلىوينشرهبمنقارهمنهاالزيت

بالماء.للبللمقاوماالريشوتجعلالريشتسوية

علىمخاطيةمادةتفرزغددوالبرمائياتوللأسماك

حراشفالأسماكمنكثيرةأنواعجلديغصكماجلدها،

منتتكونصدفيةظهوربوجودالسلاحفوتتميز.عظمية

أماالجلد.نسيجمنخارجيةوطبقةالعظممنداخليةطبقة

وذجافجلدفلها،والسحاليالثعابينمثل،الزواحف

حراشيف.

يمالإكزا

الجلدالتهاب

البثرة

الثؤلول

الجذام

الجرب

الجسأة

الشبابحب

الشمسحروق

والسماطالحروق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الجلداضطرابات

السريرقرحةالح!مف

القوباءالحما!ى

الحلقيةالقوباءالحمرة

الدهنيالكيسالفيلداء

القدممسمارلدملا

لوحمةائبةلذا

الورمالظهاريالسرطان

العصبىالليفيالورمالشامة

الشرى

الصدفية
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صلةذاتأخرىمقالات

العدةالشعرالبشريةالأجشاس

المسامةالظفرعلم،الحلديةالأمراض

لمدباالظهارةالتعرق

مصنوعمخمدي،شكلعدىمزخرفجددالغزال!جلد

علىمزخرفاالجلدويكون.الإلكةأوالغزالجلدمن

جلدإن.بالزيت-عادة-تنعيمهويتم،الحبيبيالجانب

فيويستخدم.غسلهويمكنومتينودافبئمساميالغزال

وتظهر-.الرياضةوملابحم!والاحذيةالقفازاتصنع

الهنودكانالجلد.علىوالعلاماتالخدولق-أحيانا

جلودمنملابسهميصنعونالأوأئلوالروادالأمريكيون

.لالغزا

جلودمنتصنعومرنةمتينةمادةا!!غاب

بينماللجلود،الرئيسيالمصدرالماشيةوتعد.الحيوانات

مهماآخرمصدراوالغنموالماعزالغزالجلودتمثل

الجلودوتصئبعض.واسعاستخدامذاتوهىللجلود،

القرلقوسمك،التماسيحجلودمنالمميزةالمدبوغة

إلىالحىالحيوانجلدتحويلعمليةوتسمى.والثعابين

الدباغة.مفيدمنتج

والأحذية،الأحذيةصناعةفىالمدبوغةالجلودتستخدم

،والقبعات،والمعاطف،والقفازات،والأحزمة،الرقبةذات

اليد،وحقائب،والجونلات،والبنطلونات،والقمصان

الخارجىالجسمويصنع.عديدةأخرىمنتجاتإلىإضافة

.المدبوغالجلدمنوالكريكيت،السلةوكراتاليدلكرأت

منالمصنوعةالمتحركةالسيورالصناعاتبعضوتستخدم

ويعتمدالمنتجاتمنعديدةأنواعصناعةفيتستخدمالمدبوغةالجلود

حقيبةالصورةهذهوتي!.المنتجوط!يعةلوعع!اهسمتحدمالجلدنوع

ماخرحلدمنمصنوعاوحذاءاحصومباالمدبوغالحلدمنمصنوعةيد

بالسيور،المسمىالماعمالحلدصمصموعةوقبعة،الصقلحيدلامع

بالسمئ.الشبيهالشمواهمنمصحوعمصقولقمالقوكذلك

حواملعلىوالحافلات،العرباتوتعتمد،المدبوغالجلد

الجلد.منبطبقةمحمية

تحملهودرجةالعاليةبمقاومتةالمدبوغالجلديتميز

مثلمرناليصبحالمدبوغالجلدتصنيعويمكن.الكبيرة

منأنواعبعضوتكون.الخشبمثلصلباأوالقمالق

ويمكنرقيقا.الاخروبعضهاوثقيلةسميكةالمدبوغةالجلود

وألامعامنتجاتصيرحتىوتلميعها،المدبوغةالجلودصباغة

.بارزةبنقولقمزينا

القديمة.العصورمنذالجلدصناعةالشعوبعرفت

والرومانالإغريقيدعلىالدباغةطرقبعضوتطورت

.الانحتيتستخدمومازالتالقدماء

المدبوغالجلدأنواع

وجلدالحذاء،نعلجلدهيالجلدمنالرئيسيةالأنواع

الناعمة.والجلودالشمواهالحذاءمنالعلويةالطبقة

جلودومنالسميكةالماشيةجلودمنالنعلجلودوتصنع

للحذاءالعلويةالطبقةوتصنع.الأخرىالكبيرةالحيوانات

والحيواناتوالماعزالصغيرةللعجولالرقيقةالجلودمن

طبقاتإلىالسميكةالجلودشقمنأو،الأخرىالصغيرة

فىالمدبوغةالجلودجميعمن8%0نحوويدخل.رقيقة

الأحدية.صناعة

الذيالشمواهحيوانمنأساساالشمواهجلودتصنع

هذهفيولكن.الطيحيوانوهووأوروبا،آسيافييعي!

جلودشرائحمنالشمواهجلودمعظمتصنع،الأيام

وتشبهبالنعومةالدبغجيدةالشمواهجلودوتتميز.الأغنام

جلودوتستخدم.القماشمثلمثلهابالماءوتحتفظالقماش!،

وتلميع.غسيلأنسجةغالباالشمواه

لفراءالداخليةالطقةمنغالباالملساءالجلودتصنع

الماعزجلودتستخدمكانتوقديما،كشطها.بعدالبقر

هذهوتتميزالجلود.منالنوعهذاصناعةفىوالأغنام

ودفئها.للماءومقاومتهاومرونتهابنعومتهاالجلود

المعاطف،صناعةفىالجلودمنالنوعهذاويستخدم

العليا.الأحذيةوطبقات،والبنطلونات،والفساتين

الجلوددباغةكيفية

قبلللفرومعينةتجهيزعملياتتجرىالفرو.إعداد

طبقةإزالة2-المعالجة-االعملياتهذهوتشمل.دباغته

.الضرب-4الشعرنزع3-بالفروالملتصقةاللحم

فيالمعستخدمةالحيواناتجلودمعظمتأتى.المعالجه

الجلودمعالجةوتجريالمجازر.أواللحوممنتجيمنالدباغة

الجلودوتعالج.التعفنمنعليهاللحفاظالمدأبغإلىنقلهاقبل

فيبنقعهاأوالجلد،مناللحميالجانبالمبكللىبوضع

وأتمليحها،ثمجزئيابتجفيفهاأوممب!،)ماءملحىمحلول
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الجلودتدبغكيف

جلودلوضعالعمالبقيامتبدأالدباغة

معينةكيميائيةموادمنمحلولفيالحيوانات

الشعرالمصالعلىالمحلولويساعدالماء.مع

الحلد.ص

لتطريةالعديدةالطرقإحدىالجافالطحن

الحلودالعماليضعالطريقةهدهوفيالجلود،

.ساعاتلعدةتدارثم،كبيرةأسطهوالاتفي

إحطىوفي.الدلاغةعمليةبعدتجففالجلود

خشبيةألواحعلىالجلديشد،التجفيصطرق

.ثقوبذاتكبيرةوصلاتصورةفي

الحلد،سطحتنعيمعلىتعملالتحسينآلة

موادبوضعالدوارةالأسطوالاتوتقوم

الصسغات!ثل(،التمليحأو)التتبيلالتحسين

الحتميم.أو

آلةباستخدامطبقاتإلىتشقالجلودبعض

هذهسمكبقياسالعاملونويقوم،الشق

معين.مقياسباستخدامالطبقات

مشلبموادالجلودرلث!يتضمنالتحسين

آلةوتعمل.والزيوتوالشمعالبروتيسات

.بالحاصوبأعلاهالموضحةالرش!

فيالجلودترصالمعالجةعمليةوبعد.فقطبتجفيفها

والدمالأوساخبإزالةالماءويقومبالماء.مملوءةدوارةأسطوانات

المعالجة.أثناءالمفقودةالرطوبةوإحلالالملحمعظمولمحازالة

يمرر.والترطيبالغسيلعمليةبعد.اللحمطبقةإزالة

،حادةبسكاكينالمزودةاللحمإزالةآلةعبرالجلودالعمال

الجلد.مناللحمىالجانبعلىواللحومالدهونكللإزالة

فىالجلودمنكثيرمناللحمإزالةعمليةغالباوتجرى

العمليةهذهلإجراءحاجةتوجدولاتصنئاللحومأماكن

المدابغ.داخل

فياللحممنهالمزالالجلدالعماليضعالشعر.نزع

علىيحتويالذيالجيرماءمحلولعلىتحتويأحواض

المحلولذلكويقوم.الصوديومكبرشيدمنصغيرةكمية

قليلةأياموخلال،الكيميائىبالتأثيرالشعرجذوربإضعاف

الشعرنزعالةعلىذلكبعدالجلديررثمالشعر.ينحت

ويحتفظ.كاملةبصورةالشعرإزالةعلىتعملوالتي

وبعد.أخرىومنتجاتاللبادصناعةفيلاستخدامهبالشعر

قطعلإزالةالجلدمناللحمإزالةعمليةتعادالشعر،إزالة

يغسلثمالشعر،نزععمليةأثناءالمتفككةالصغيرةالدهن

نظيف.بماءالجلد

إزالةبعدالجلودضربعمليةتجري.الضربعملية

القوةمتوسطالحمضمنحمامفيبوضعهاوذلكالشعر،

العمليةهذهوتعدبالجلود.المتبقيةالشعرنزعمحاليللمعادلة

محاليلالدباغةفيالمستخدمةالمحاليللأننظراضرورية

منالمتبقيةالقلويةالمحاليلمعادلةعدمحالةوفي.حمضية

أختراقمنالدباغةمحاليلتمنعفإنهاالشعر،نزععملية

لتفكيكالضربحمامإلىالإنزيماتوتضافالجلد.

معتتداخلقدالتيالجلودفيالموجودةالذائبةالبروتينات

الدباغة.عمليات

ونزعالمعالجةعملياتبعد-الجلودتعد.الدباغةعملية

أربعوهناك.للدباغةجاهزة-والضربالشعرونزعاللحم

النباتيةالدباغة-ا:الجلودلدباغةرئيسيةطرق

الدباغة-4الختلطةالدباغة3-بالكرومالدباغة2-

.بالزيوت

بمحاليلمملوءةكبيرةأحواضفيتتم.النباتيةالدباغة

مرةمادةوالتانينالتانين.ومادةالماءمنتحضروالتيالدباغة

أشجارمثل،النباتاتبعضمنعليهاالحصوليمكن

وأ،المانجروفأشجارأو،الشوكرانأشجارأو،البلوط

.والكيوبراكاشجارأأو،نلسنديااأشسجار
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الذيللوقتتبغاالدباغةمحلولقوةمنالعماليزيد

محاليلتركيزيبدأوعادة،المحلولفيالجلودفيهتترك

%25إلىتصلأنإلىوتزداد%،.،ءحواليعندالدباغة

الدباغةعمليةوتستغرق.الدباغةعمليةإتمامعندتانين

الجلودولكنشهور،ثلاثةإلىشسهرمنعادةالنباتية

كاملة.سنةدباغتهاتتطلبقدالسميكة

النباتيةالدباغةباسلوبالمدبوكةالجلودوتتميز

المدبوغةبالجلودبالمقارنةللماءالعاليةومقاومتهابصلابتها

بمواد،تشبيعهايتمالنباتيةبالدباغةالمعا!لةوالجلود.باي!وم

للماء،طاردةيجعلهاالتشبيعوهذا،والدهونالزيوتمثل

بالطريقةالمدبوغةالجلودوتستخدم.للبلىمقاومةوأكثر

للالات.الثقيلةالسيوروصناعةالكتبتحليدفىالنباتية

الجلودبعضصناعةفيالنقيةالنباتيةالدباغةوتسشخدم

الأغخام،جلودمنالمصنوعالريحانجلدمثل،الخاصة

البحر.وكلب،القرنووحيد،والنعامالبقر،جلودوبعض

انتشارا،المعدنيةالدباغةأنواعأكثر.بالكرومالدباغة

الكروماتأملاحمندباغةمحلولباستخداموتجرى

الجلودتحفظبالكرومالدباغةوقبل(.الكروم)مركبات

ويستمروالميح،الكبريتيكحمضمنمحلولفيبنقعها

معينة،درجةإلىالحمضىمحتواهايصلحتىالجلودنقع

وتغسل.الجلودتزالثم

أسطواناتفيالجلودالعماليضع،الغسيلعمليةبعد

محلولويكعسب.الكروموكبريتاتبالماءالمملوءةالدباغة

أزرقلوناالجلودالدباغةفيالمستخدمالكرومكبريتات

قليلةساعاتخلالعادةأممرومباالدباغةعمليةتتمفاتحا.

النباتية.الدباغةمنأسرعبصورة

للحرارةمقاومةأكثربالكرومالمدبوغةالجلودوتكون

عاموبوجه.التطريةفيوأسهلمرونةوأكثر،والخدش

العلويةالطبقةصناعةفيبالكرومالمدبوغةالجلودتستخدم

وتنجيد،والأمتعة،والمحافظوالقفازاتللأحذية

أنهإلابالكرومالدباغةجودةمنالرغموعلى.المفرولثسات

الجلودهذهبعضدباغةتعادقد،الحالاتبعضفى

ومحاليل(صناعيةدباغة)موادالصناعيةالدباغةبالمشخدام

الفورملدهيد،علىتحتويموادإدىإضافة،النباتيةالدباغة

معينة.خصائصلإكسابهاوذلك

الدباغةمنكلاستخدامتتضمن.المخللطةالدباغة

فيالختلطةالدباغةوتستخدم.النباتيةوالدباغةبالكروم

شديدةالملابسجلودمثل،معينةخواصذاتجلودإنتاج

فيويتم.للأحذيةالعلويةاطبقةاأوالقفازاتأو،النعومة

دباغةإما،بالكرومالجلودمعظمدباغةالحدشةالمدالغ

تسرعو.النباتيةالدباغةتسبقأوليةدباغةوإما،كاملة

تكعسبأنهاكما،النباتيةالدباغةعمليةمناللأوليةالدباعة

نعالبعضدباغةوتتمأكبر.مرونةنباتياالمدبوغةالجلود

باستخدامأوليةدباغةلهاتجرىعادةولكننباتيا،الأحذية

.الكروم

المصنوعالشمواهجلدفيتستخدم.بالزيوتالدباغة

بعدويتمالماشيةجلدمنالصوفويزال.الماشيةجلودمن

منالقريبةالطبقاتوتستخدم،طبقاتإلىالجلدشقذاسك

الجلدبكشطالعمالويبدأ،الشمواهصناعةفياطحما

الةفيالمكشوطةالجلودوضعيتمثها،الدهنيةالخلايالإزالة

الجلد.داخلالحوتكبدزيتلدفعمطارقعلىمحتوية

وتجففالالةمنالجلودتخرجللجلدالزيتاختراقوبعد

صوفى)سطحوبريامظهراوإعطائهالتطريتهافردهايتمثم

السرججلوددباغةفيالطريقةهذهوتستخدملين(.

جودةمنالرغبموعلى.الآلاتفيالمستخدمةوالجلود

تلكدباغةأحياناتجرىأنهإلا،الطريقةبهذهالمدبوغالجلد

بالزيت.دباغتهاقبلبالكرومالجلود

الجلددباغةبعدتجرى.النهائيةالتصنيعيةالحطوات

الرص3-الصباغة2-الطبقاتفصل-1:وتشمل

التشطيب.-4

الدباغةمحاليلمنالمدبوغةالجلودإخراخيتم.الفصل

الجلودهذهبعضشمقذلكبعدويجري.وتجفف

وتسمى.طبقتينإلىالجلودبعضبشقتقومآلةباستخدام

عادةتسمى،اللحميةالسفليةوالطبقة.المحببةالعلويةالطبقة

حسبعلىأقسامأربعةإلىالجلودوتقسم.الناعمالجلد

منالمأخوذةفالجلود.الحيوانمنالمأخوذةالأعضاء

يأعلىالموجودالجلدوهيالملتويةأوالمثنيةهيالأرداف

الكتف.وحتىالفخذمنالظهريةاسملسلةجانبىمن

ولكنها،الجيدةالجلودمنالكتفمنالمأخوذالجلدويعتبر

جلدالرأسمنالمأخوذوالجلد.مجعدةتكونالغالبفي

مستوية.غيرصغيرةقطعصورةفيكونهيعيبهولكنجيد

رداءةالجلودأنواعأكثرمنفهوالبطنمنالمأخوذالجلدأما

للتمدد.وقابليتهاستوائهلعدمنظرا

الدباغةعمليةبعدالجلودمعظمصباغةتحرى.الصباغة

الدباغة.فيالمستخدمةلتلكمشابهةكبيرةأسطواناتفي

الأنيلين،صبغاتمنعددباستخدامالجلودصباغةويمكن

يمكنكما،الحمضيةوالصبغات،الطبيعيةالخشبوصبغات

الصباغةوتتم.الدباغةموادبعضباستخدامالصباغةإجراء

الصباغة.ومادةالدافئالماءمنمخلوطمعالجلدبتقليب

صباغةوبعدالجلود.نعومةلزيادةالزيتعادةويضاف

أحصاضفيالجلودتجفيفيجري،الزيتوإضافةالجلود

رقائقأوزجاجيةأسطحعلىالجلودلصقطريقعن،تجفيف

على)تدبيسها(بتثبيتهاأيضاالجلودلجففوقد.معدنية

للتهوية.فتحاتعلىتحتويكبيرةخشبيةألواح
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صباغتها.بعدالجلودأنواعبعضتطريةيلزم.الرص

جوذاتغرففيبوضعهاالمجففةالجلودترطيبويعاد

بمادةأومبللةخشببنشارةبتغطيتهاأو،الرطوبةعالي

حيث،الرصآلةداخلذلكبعدالجلودتوضع.مشابهة

تطريةعلىذلكويعملالفولاذ،منأوتادبوساطةتشد

جداناعمةجلودعلىالحصولفيالرغبةوعندالجلد.

جلدتنعيميجريوغالبا.خشبيةأسطوانةفيالجلودتقلب

الطريقة.بهذهالقفازات

لعمليةجاهزاالرصبعدالجلديكون.التشطيب

التشطجبفيالمستخدمةالموادومن.النهائيةالتشطيب

الحليب(فيالموجود)البروتينالكازينللجلدالنهائي

والشمع،والحليبالدممنتؤخذأخرىومركبات

فيالجلدعلىالتشطيبمادةرش!ويجري.والزيوت

تدحرجالجلدمنالقطعةمعالجةوبعد.طبقاتصورة

وجعلهلتنعيمهالجلدفوقالفولاذأوالزجاجمنألمسطوانة

وينتج.النموذجيالجلداللمعانشديدالجلدويسمىبراقأ

الثقيلالزيتيالطلاءمنطبقاتبوضعالجلدهذا

الورنيعشويكمسب.التحسينعمليةنهايةفي)الورنيش(

.الثباتشديدةلمعةالنموذجيالجلد

تاريخيةنبذة

ماقبلمنذالحيواناتجلودبدباغةالشعوبقامت

التحملشديدةجلوداالمصرلننقدماءدبغولقد.التاريخ

أكثرإلىعمرهاويرجع،حفرياتهمفىجيدةبحالةوجدت

المصرييناستخدامإلىالدلائلوتشير.سنة.0003من

وقد.مقابرهمفيوجدتالتىالجلودفىالزيتيةللدباغة

علمفيأيضاالقدماءوالرومانالإغريقمنكلأسهم

.الانحتىمتبعةالطرقهذهبعضومازالتالجلود.صناعة

بوضعالجلودبدباغةالقديمةالشعوبمنكثيرقام

معالجلودفوقوالثمار،والأوراقالشجر،قلفمنطبقات

تستغرقوقدشمهورا،العمليةهذهوتستغرقالماء.إضافة

الشعوباكتشفتوقد،السميكةالجلودحالةفىسنوات

مادةواستخدمته.م،ق008عاممنذالمعدنيالشمبملح

والإغريق،،والبابليون،الاشوريوناستخدمولقد.للدباغة

مقارنةلسرعتهانظراالمعدنيةالدباغةطريقةوالسومريون

سابقا.مستخدمةكانتالتيبالطرق

بعضفيواسعنطاقعلىالجلوداستخدمت

جلودالحمرالهنوداستخدمالمثالسبيلفعلى،المجتمعات

وخيامهم.،وملابسهم،الخفيفةنعالهمصناعةفىالغزلان

المستوطنوناستخدمهاالتيالموادأكثرمنالجلودوتعد

.المتحدةللولاياتالجدد

ما908عامفىباركرصمويلالأمريكيالخترعوقام

هذهساعدتوقدالجلود.شقالةاختراعبراءةبتسجيل

طبقةمنرقيقتينطبقتينعلىالحصولفيالصناعالالة

اختراعتم.الإنتاجمضاعفةإلىأدىمماالجلدمنواحدة

الةاختراعمنقصيرةفترةبعدوالشعراللحمنزعآلات

الجلد.شق

حتىواسعنطاقعلىالجلودإنتاجفىالصناعيبدألم

الجلودتوافرتعندما،الميلاديعشرالتالممعالقرنبداية

التيالماشيةعددوبزيادة.المعيشةمستوىارتفاعبسبب

المتوافرةالجلودكميةزادتلحومهاأجلمنتستهلك

الصبغاتتاجراخترعام884عاموفي.للدباغة

وبعد.بالكرومالدباغةعمليةشولتيزأوغسطسالأمريكي

وقد.الطريقةهذهدنيسمارتنطورسنوات1.حوالي

جاذبيةأكثرجلودإنتاجعلىبالكرومالدباغةساعدت

مرونة.وأكثر

قيامإلىالمدبوغةالجلودعلىالطلبزيادةأدتوقد

كبيرحدإلىتشبهالتيالصناعيةالجلودلمانتاجالعلماء

،عديدةاستخداماتالصناعيةوللجلود،الطيعيةالجلود

والقدرة.التنفسعلىالطيعيةالجلودقدرةتفتقدولكنها

الإفرازاتبخروجالسماحهيالجلودفيالتنفسعلى

الماء.دخولوعدمالجلدخارج

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

الشمواهلحذاءالتمساحا

الجلديةالمصنوعاتالسويديالغزالجلد

القديمةالعصورمنجلود

نظراجيدةحالةفيوجدت

الصندل.العاليةتحملهالقوة

عمرهالفرعونيةمصرمنالجلدي

ولوحة.سنة2"".ليحوا

المصنوعينسوالصندوقاللعب

تمت)يسارا(الأسبانيالجلد

الثامنالقرناوائلفيصناعتهما

.الميلاديعشر
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يبدغبإنجدترا.سريفيمحدىحكممنطقة!جلدوورد

بلدةإلىوبالإضافة.نسمة005.121سكانهاعدد

يكونبالجمالمفعمريفعلىالمنطقةتشتملجلدفورد،

الأحزهةانظر:.لندنحولالأخضرالحزأممنجانبا

فييعيشونالذينالناسمنالعديدوينتقلالخفمراء.

فيهاجلدفوردلكن،يومكللندنفيللعملجلدفوبىد

أضجاريةاالمركباتصناعةذا!كفيبمابهاخاصةصناعات

البلاستيك.ومنتجات

بنيتجلدفورد،وفيحلدفورد.فيسريجامعةتقع

.الميلاديعشرالسادسالقرنفىالملكيةالكتابمدرسة

الربط،بطريقةألمجلدةالكتببعضبالمدرسةولاتزال

فونمسرحويقعإنشائها.زمنإلىيرحئاريخهاوالتي

مأ659عامجلدفوردفيافتتعالذيالتذكاريأرنود

عامكاروللويستوفيوقد.وينهرشماطئعلى

مدفونوهو،القلعةبوابةمنبالقربمنزلفيأم898

جلدفورد.جم!

.سريبملويس،كارول:أيضاانظر

.الأذنلمة)حدود(بمالحشرةانظر:.الأجئحةجلديات

الولاياتجنوبيتنمومتسلقةشجيرةالجلسيمة

لهاالأصفر،طروليناياسمينأنواعهاأشهر،المتحدة

أصفر.ولونعطريةرائحةوذاتالشكلقمعيةأزهار

دواءالجذورمنينتج.سامةوالجذوروالأوراقالأزهار

والالام،الملاريا،مرضلعلاجيستخدمالذيالجلسيمة

.تيزموالروما

في)التح!-الدمبمالتاجيالانسدادانظر:الجلطلأ.

.(النرف

التاجي،الانسدادالانسداد؟انظر:.الدمويةالجلطة

القلب)الأكسا!(،الدماغيةالسكتةالر!ص(،كي)التحكمالدم

)الأما!(.

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:جلفار.

نقطةأوالشقوقسدإحكاملمعالجةطريقةا!

يعد.المياهتسربلمنعمح!صمةلجعلهاالوصلاتالتحام

منالبلاستيكيةوالمركباتالمصطكىمعجونأوالأسفلت

.الثقوبلحشواستخداماالموادأكثربين

الجلفطةنبرطيةتسمىأداةأوالمعجونشفرةتستخدم

هذاالعماليستخدمحيثالمعجونأولوصإلأسفلت

.والأبوابالنوافذفيالوصلاتلصقلإحكامالمعجون

تسمىمركبةبلاستيكيةمادةتستخدم.المعجونانظر:

وأللانكماشالقابلةالوصلاتسدلإحكامإلاستوميرك

.الانتفاخ

كالحديد،الفدزات،بعضطلاءعمديةالجلفئة

سبيكةأوالزنكصتمانعةخفيفةبطبقةوالفولاذ،

)التلفالتاحملمنالفلزأتتحمىالطبقةهذه.الزنك

يتفاع!لأنهالتاكلمنعفيالزنكيساعدالكيميائى(.

معتفاعلهمنأكبربسهولةالكيميائيةالموأدمنكثيرمع

معالحديديتفاعلعندما،المثالممبيلفعلىالحديد.

وعلى)الصدأ(.الحديدأكسيديشكلالهوأء،أكسجين

يحمىالزنكفإنالحديد،جلفنةتمتفإذاحال،كل

قبلالزنكأكسيدمكونامإلأكحسجين،بتفاعلهالحديد

الصدأ.يتكونأن

وتسمى.بالزنكتجلفنالتيالفلزاتأكثرمنالفوللاذ

الطلاءعمليةفىاستخداماوأكثرهاالطرائقأبسطإحدى

هذهوتشملالساحن.-الغمسجلفنة،الزنكباستخدام

الزنك.منسائلبهساخنحمامفىالفولاذغمسالطريقة

الفلزاتبعضالفولاذصانعويخلط،الحالاتبعضوفي

والقصديروالكدميوموالأنتيمونالألومنيوممثل،الأخرى

لتحسينالفلزأتهذهمثلالصناعويضيف.الزنكمع

وفلزات،الفلزيالدلاءيغمسالطلاء.لحمايةأوالمظهر

بالزنكجلفنتهاويتمالزنكمنحمامفىمشابهةصغيرة

الآخر.بعدواحدا

الصل!ألوأحمنكبيرةقطعاالفولاذصانعوويجلفن

حمامخلالباستمراربتمريرهاوذلك،بالزنك)الفولاذ(

طرائقمنالطريقةهذهوتشكللفها.ثمالزنكمن

وأوتضغط.ملم.،.8مقدارهسمكأبالزنكالجلفنة

لتشكلالطريقةبهذهتجلفنالتيالفولاذألواحتكبس

الفولاذ.منالمصنوعةالمنازلوأسطح،السياراتهياكل

والفولاذ.الحديد:انظر

الفولاذجلفنةفياستخداماأقلأخرىطريقةوهناك

العمليةهذهوتشملبالكهرباء.الجلفنةتدعىبالزنك

وعندوالماء.الزنككبريتاتمنمحلولفيالفولاذوضع

خفيفةطبقةالزنكيشكلالمحلولفىال!ربائىالتيارمرور

)الطلاءبالكهرباءالجلفنةتستخدمالفولاذ.سطحعلى

انظر:الفولاذ.منمتصلةقطعةجلفنةفىأساسابالكهرباء(

بالكهرباء.الطلاء

الزنك.،الصدأ:أيضأان!ر

سمكجسميشبهطويلجسمذاتسمكةالجلكى

الفقارياتأقلمنالعلماءويعتبرها،الأنقليس
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.الأخرىالجسمعموائلمعدمهاويمتصبسمكةنفسهيلصقالجلكي

أنهارفىيعيشالذيالحجمالصغيرالمائيةالمجاريجلكييرىوها

الشمالية.وأمريكاوأوروباآسيا

معظموبعكستطورا.(الفقريالعمودذات)الحيوانات

لهبل،عظمىهيكللهليسفالجلكيالأخرىالأسماك

نسيجمنويتكون،الفقريالعموديشبهظهريحبل

فوقزعانفوللجلكيالغضرو!.يسمىمطاطي

بهوليسمستدير،والفم،جانبيهعلىوليسظهره

وفي،بقوةالامتصاصعلىالمقدرةلديهولكن،فكوك

أسنانالنموالمكتملللجلكييتكونالأنواعبعض

بفمهالأخرىبالأسماكالتعلقمنيتمكنولذا،قرنية

وسوائلبالدمويتغذى،بأسنانهنفسهويثبت،الماص

.الأخرىالفريسةجسم

ويصلالقشور،عديملامعأملسالجلكيجلد.الجسم

مجاريفييعيع!الذيالجداولجلكىفيالجسمطول

وآممياأوروبامنكلفىالمعتدلةالمناطقفيالصغيرةالمياه

الأكبرالأنواعأما،سم02حوالىإلىالشماليةوأمريكا

.والبحيراتالأنهارفىفتعيشحجما

فيويعيم!سم،09إلىالبحرجلكيطوليصل

لونالجلكيأنواعولجميع.والهادئالأطلسىالمحيطين

وأالمرقطالبنىإلىالفاغالأسمرمنيتفاوت،باهت

حقيقية،عظميةأسنانالأسماكلهذهوليس.المزرقالأسود

منتنموقرنيةتراكيبشكلفيتكونالأسنانلكن

للفم.الداخلىالسطح

العذبةالمياهمجاريفيالجلكيتتوالد.العادات

وأالحصىعلىضحلاعشاوالأنثىالذكرويحفر.الرائقة

ذلكفىالبيضالأنثىوتضع،المجرىقاعفيالخشنالرمل

عليه،المنويسائلهبإفرازالبيضالذكريخصب،العش

يرقاتوتسمىالنمو.المكتملةالأسماكتموتذلكوبعد

،أسنانوبلاعمياءوتكونالأموسيتيرقاتالجلكي

فىالطينأوالرملفياليرقاتهذهوتعيش.الديدانوتشبه

يذالمكتملالطورإلىتتحولثم،مشواتلعدةالمجرىقاع

.والأسنانالاعين

وكشط،بالأسماكبالتعلقالطفيليةالجلكيوتتغذى

.الأخرىالجسموسوائلالدمامتصاصثمالجلد،فىفتحة

حيث،لاتتغذىالمكتملةفأطوارهاالطفيليةغيرالجلكيأما

فصلحتىفقطتعيعشفهيولذا،الهاضمةأجهزتهاتضمر

ذلك.بعدتموتثمالتزاوج

.الأخرىالأسماكأحساممنالسوائللامتصاصمجهزالجلكىفم

الجلكيجسمتثبيتعلىالفمدأخلفيالقرليةالأسنادوتساعد

حلدثقبعلىالجلكيلسانعلىمماثلةأسنانوتعمل.بالفريسة

الفريسة.
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أكثرمنادكبيرةالبحريةالجلكىتعد.التدميريةالقدرة

نضجهاعندالبحرإلىتهبطفهي،الأسماكهلاكأسباب

لم-البحريةالجلكيبعضأحشو.الكبيرةالأسماكوتفترس

البحيراتإلىأدخلتعندما-البحرإلىالتاليةأجيالهاتهبط

بل-ويلاندقناةخلالالشماليةأمريكافىالعلياالعظمى

وغيرهماالأبيضواسحمكالتروتةبسمكلتفتكهناكبقيت

العظمى.البحيراتفىالكبيرةالأسماكمن

سياجبوضعالجلكيتلكمكافحةالعلماءحاولوقد

ولكنالبيضووضعالتوالدمنلمنعهاالقنواتعبرمكهرب

صعبة.وصيانتها،عاليةكانتتكلفتها

)تي.المسماةالكيميائيةالمادةأنالباحثوناكتشفوقد

الأسماكتؤذيأندونالجلكيقتليمكنهاإم(.إف

المادةبهذهالأنهارمعالجةأدتوقدالأنهار.فيالأخرى

منتصفحتىالجلكىأعدادفىكبيرانخفاضإلى

.الميلاديالعشرينالقرنستينيات

الجريث.:أيضاانظر

اتفاتيةإيجدزجدناتفاقية.اتفاقيةإيجلز،جلن

لتجميدأم779عامالبريطانىالكومنولثدولأبرمتها

جنوبجمهوريةحكومةمعالرياضةمجالفيالعلاقات

عقدهتماجتماعخلالالاتفاقيةهذهإلىالتوصلتمإفريقيا.

وقع.الأسكتلنديةتايسايدمقاطعةفيإيجلزجلنفندقفى

الرياضإتلماقناعتتعلقالتيالاتفاقيةتلكالدولهذهقادة

هدفهاوكانإفريقيا،جنوبزيارةعنبالامتناعوالنساء

سياسةعنللإقلاعإفريقياجنوبعلىالضغطممارسة

جنوبفيالعنصريةالتفرقةان!:.العنصريةالتفرقة

إفريقيا.

العنصريالتمييزبمعارضةالكومنولثأعضاءتعهد

واتخاذ،المساعداتتقديمعنالامتناعطريقعنبقوة

معمبارياتأوعلاقاتأيلمقاومةالعمليةالخطوات

إفريقيا،جنوبمناللاعبنأو،والفرقالرياضيةالمؤسسات

أساسعلىالرياضيةنشاطاتهاتمارسأخرىدولةأيةأو

.العقيدةأواللونأوالعنصرفيالتمييز

الكومنولثدولفيهاتقفمرةأولتلككانت

نتابالاتفاقيةتضمنت.العنصريالتمييزضدمجتمعة

جنوبإلىوالكريكيتالرسميةالرجبىرحلاتتوقف

والبريطانية،،الأستراليةالرياضيةللفرقإفريقيا

ية.لنيوزيلندوا

الجهةفييمتدأسكتدندافىصغيروادمور!جلن

إلىوليمفورتمنمتجهاكم،79لمسافةالشرقيةالشمالية

فأجلنجريتأوجلنجريتأحيانايسمى.إنفرنيص

جبالعنلاندسهايغربىشمالمورجلنيفصل.البان

لوتش-لوتسيسسلسلةالواديبطنفيتستقر.جرامبيان

ويفصل،نسولوتشأويشأ!تش،لوتش،لوتشى،لينهى

الكاليدونى.القنالبينها

ومنعالريمراحلأحدجلنبونسد.سلى!جلئبون،

هذايبعدبأستراليا.ويلزنيوساوثفىهنترلواديالفيضان

التلالمخترقاالشرقيةالجهةمنسكونعنكمأ3السد

613دويت!عم،78ارتفاعهيبلغهنتر.نهرفوقالواقعة

بناؤهواستكمل،الطينمنإنشاؤهتم.المياهمن3ممليون

.ام589عام

-)7918باجوتجونالسير،جلوب

عسكريضابطباشا.بجلوبأيضاويعرفام(.869

فيالغربىللفيلقالعامةأ!لأركانرئيعمئاأصبح،بريطانى

خدمتهبعدام029عامالعراقفىعمل.الأردنيالجيمق

الأولى.العالميةالحربخلالالملكيالمهندسينسلاحفي

إلىام039عامانتقلثمالعرأقية،الشرطةبتنظيمقام

ليكون(الآن)الأردنالجديدةالأردنشرقىإمارةمنطقة

عاممنالفيلققيادةتسلم.الصحراويةالعربيالفيلقدورية

لانكشاير،،بريستونفيولد.ام569عامحتىأم939

لمانجلترا.

فيمتميزمسرحالجلوبمسرح.مسرح،الجلوب

منالكثيرعرضمرةلاولفيهتم،بلندنواركساوث

.متفرج؟3...يحسئطواليوهوشكسبير.مسرحيات

اذالمسرحبهوويعلو،سداسيأوتقريبامستديرشكله

تبدوحينفيالقمق،منسقف،والمنصة.الثلاثةالمدرجات

جلوبمسرحبناءتم.سقفبدونالخلفىوالجزءالمنصة

بناؤهأعيدثم،أم316عامحريقودمرهامء99عام

بناءتم.أم644عامثانيةدمرولكنه،بالبلاطوسقف

المسرحموقعمنبالقربالجلوبلمسر2مطابقمسرح

.أم699عامرسمياافتتحوقدالأول

وليم.شكسبير،:أيضاانظر

يمثلوهوللبلازما،البروتينيةالمكوناتمنالجلوديلين

وبيتاألفاجلوبيل!تإلىالعلماءويصنفه.الدممنالمائيالجزء

على-جامامجموعةخاصة-مجموعةكلتحتويمماوجاما.

بعضمنالوقايةتمئالجسمالتيالمفادةالأجسام

ا!لناعة.انظر:.المعديةايلأمراض

إلىالحاجةدعتإذاجاماجلوبيلينمحتوىويزداد

معد.بمرضالإصابةعمدإضافيةمضادةأجسام

جلوبيلين،جاما:أيضانظرا
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مدحعث!ى33الصوديومأحاديةالجلوتامات

لاوهوومعالجتها،الأطعمةمنكثيرإعدادفىيستخدم

مثل،الأطعمةمذاقيحسنولكنه،خاصةبنكهةشميز

والجلوتامات.والخضراواتوالحساءوالأسماكاللحم

يضافعندماتتكونبيضاء،صتبلرةمادةالصوديومأحادية

الجلوتاميك.حمضالمسمىالأمينيالحمضإلىالصوديوم

الأ!خ!.الحمضانظر:

اليابانيالكيميائىالعالماكتشفأم809عاموفي

علىالصوديومأحاديةالجلوتاماتقدرةإيكيداكيكوني

كتابلالملحهذااستخداموانتشر،الطعاممذاقتحسين

منكثيروأدت.المعروفالمائدةملحمثلمثله،للطعام

إلىالعشرينالقرنمنالستينياتأواخرمنذالتطورات

هذأبأنالباحثوناكتشففقداستخدامهمنالإقلال

المطعممتلازمةتسمىحالةفييتسببأنيمكنالملح

ذويالأشخاصعندفقطالحالةهذهوتتطور،الصينى

بعدالحالةهذهوتحدث.الملحهذاتجاهالمعينةالحمساسية

الحساء،خصوصا،الصينيالطعامالناسهؤلاءيتناولأن

منكبيرةكمياتعلىتحتويأخرىأطعمةأيةأو

منكثيراالضحاياويعاني.الصوديومأحاديةالجلوتامات

،والصداعالصدر،الامعلىتشتملالتيالأعراض

وتظهر.والرقبةالأذرعفيبالوخزإحساسأووالالتهاب

وتستمر،الأكلبعددقيقة03-02بينالأعراضهذه

الساعة.حوالط

علىأجريتالتيبعفالاختباراتأشارتوقد

يمكنالصوديومأحاديةالجلوتاماتأنإلىالختبرحيوانات

الصغار.والأطفالالرضععندالدماغتلففيتتسببأن

نأيمكنالمادةبأندليلإلىالتوصليتملمحالكلوعلى

أغذيةمصانعتعدلموعليهالحد،هذاإلىخطرةتكون

منتجاتها.إلىتضيفهالأقطاربعضفيالأطفال

العجين،انتفاخعلىتعمللزجةمرنةمادةالجلوتين

العجين.فيمعينةبروتيناتترطيببسببوتتكون

جليادينالبروتيننوعيمنالجلوتينيتكون

علىالحبوببعضوبذورالقمحويحتوي.وجلييوتينين

ونوعيةصنفويحدد.النوينهذينمنمتفاوتةنسب

الجلوتين.وقدرةكميةللعجينالمكونةالحبوب

غازلإنتاجالعجينإلىالخميرةالخابزعماليضيف

ويحبسالتخمر.تسمىعمليةبفعلالكربونأكسيدثاني

مسبباينتشرالذيالكربونأكسيدثانيالعجينجلوتين

العجين.انتفاخثمومن،الجلوتينتمدد

إلىالجلوتينالغذائيةللموادالمنتجةالشركاتتضيف

.الأخرىالمنتجاتوإلىالإفطار،وحبوب،الأطفالأغذية

كالمكرونةالأطعمةبعضلتقسيةالجلوتينيستعملكما

.العقديوالبسكويت

.الخميرةبمالدقيق:أيضاانظر

!نمصبقربتقعشحنومرفأصناعيةمدينة!جلوستر

محليةحكوميةمقاطعةوهيإنجلترأ،وسطغربي،سيفرن

19)008سكانهاعدديببئلجلوسترشاير.الإداريوالمركز

جلوستربينالاتصالمنطقةفيالسفنأحوأضتقع.نسمة

القرنأواخرفيكاتدرائيةبهاافتتحت.بيركيلينوقنال

الذيبرجها،بناءاكتملحينفي،الميلاديعشرالحادي

تمكما،الميلاديعشرالخامسالقرنمنتصففيم،96يعلو

ريكسروبرتالناشرأسس.هناكالثانيإدوأردالملكدفن

يرجع.ام078عامالمدينةهذهفيالأحدمدارسأولى

جليفم.سموهاالذين،الرومانأيامإلىالمدينةظهورتاريخ

جلوسترشاير.:أيضانظرا

بطص،مشهورةإنجليزيةمقاطعة!جلوسترشاير

مساحتهاالبالغةالمقاطعةتقع.المميزةومدنهاوقراها

علىمحافظاتستإلىتنقسموالتي2كم064.2

وأهم،نسمة06.52!0سكانهاعدد.سيفرننهرجانبى

يهوىوكنجزوود.وشلتنهام،الإداريالمركزجلوسترالمدن

مشهورميدانوبها،والرجبيالكريكيترياضةسكانها

الخيل.لسباق

التضاريسحيثمنالمقاطعةتنقسم.والمناخالسطح

منصخوربهاتحيطالتيدينغابة-ا:أقاليمثلاثةإلى

والواي.!ميفرننهريضفافترتممن،الرملىالحجر

ومرتفعاتدينغابةمرتفعاتبينويقعبركليوادي2-

الثلاثةالأقاليمأكبركوتزوولدمرتفعات3-كوتزوولد.

بركلى.واديعلىوتطل

م17وينايرفيم4بينيتراوحالحرارةدرجاتمتوسط

بينالسنويمتوسطهاويتراوحفغزيرةالأمطارأمايوليو.في

ملم.81و.096

هذهفيالصدارةمرتبةالصناعةتحتلالاقتصاد.

منكلفيالصناعاتمنالعديدوهناك،المقاطعة

صناعةالصناعاتأهم.دينوغابةوشلتنهامجلوسترشاير

والملابس،،الساعاتوصناعة،والورق،البلاستيك

الهندسية.والصناعات،الزراعيةوالالات

كوتزوولدسكاناهتمالزراعيبالقطاعيتعلقفيما

أهميتهاتفقدبدأتولكنها،الأغنامبتربيةقرونلعدة

يشملزراعيإنتاجهنالكالمقاطعةشماليفىحاليا.

الماشيةتربىجنوبهاوفيوالبطاطص،والخضراواتالبنجر،

.الألبانومنتجاتللحوم
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تبرزكوتزوولدقرى

أريا!ملامح

يجريجلوسترشاير.

سلوترقريةعبرنهير

بينمتعرجا،السفلى

الححرية.أكواخها

وتستقبلأسدخل،افىكبيرةبنسبةالسياحةتساهم

بشمالىالمقاطعةترتبصأ.السائحينملايينسنوياالمقاطعة

خطوطوتصل،السريعةالبريةبالطرقوجنوبها،إنجلترا

.ولندنجلوسترشايربينالحديديةالسكك

محطةولها،يوميةصحفولثملتنهامجلومشرفيتصدر

جلوستر.منتبثمستقلةإذاعة

مدينةوبنوا،الرومانيونغزاها.تاريخيةنبذة

اسعتقردين.غابةمنالحديداممتخرجواكماجلوصعتر،

السادسالقرنفي،مميفرننهرشرق،السكسونيونفيها

الوسطىالقرونمنذكوتزوولداشعتهرت.الميلادي

با!متحراجدينغابةواشعتهرت،الصوفبصناعة

التطعيممكتشف!جنرإدواردالمدينةمشاهيرمنالحديد.

)التحصين(.

كوتزوولد.جلوستر،نهر،،سيفرنأيضا:انظر

-171)4ويليبوللىكريستوف،جلوك

فياللأوبراعلىإصلاحاتأجرى،ألمانيمؤلفأم(.787

للعناء،المجردالعرضحذف،الميلاديعشرالثامنالقرن

بينتوازنإيجادحاولالأوبرا.علىمهيمناكانالذي

الأوركستراجلوكجعلللأوبرا.المسرحىوالجزءالموسيقى

فيضعائعاكانكما،المغنينترافق-القيثاريالبيانوليس-

لتطويرأكبرفرصةالأوركسترافرقةوفرتوقدفرنسا.

للأوبرا.اطسرحيةالخصائص!

المعسرحيعملهلكنبافاريا،،إيرازباكفيحلوكولد

الإيطاليالشاعرمعتعاونحيثفيينا،مدينةفىبدأالمهم

موسيقيةمسرحياتثلاثإنتاجفيكالزابيجيديرينيري

أيضاالمعروفةم(2761)ويوريديسأورفيوس)أوبرا(:

وأخيراأم(؟)767ألسيتمسرحيتهثمأورفيو،باسم

المسرحياتولهذهأم(.077)وهيلينباريسمسرحيته

الجيدةجلوكأعمالمثل،قديمةإغريقيةجذورالموسيقية

أوليس،فىإفيجينياالتاليةالأوبراجلوكافتتح.الأخرى

عمله،فىآخرإنجازإلىتوصلام(.)774عامباريعرفى

أشهرمشةلمدة)البروفة(التمرينمدةإطالةعلىأصرحيث

إفيجينياالكبيرةأوبراهافتتحكما.أسابيعبضعةمنبدلآ

.أم977عامباري!فيطوريسفى

الأوبرا.:أيفئاانظر

مشهورالجدوكسينيةنباتئبات.الجلوكسيئية،

فيالشبيهةالكبيرةوأزهارهبالألوان،الغنيةالخمليةبأوراقه

ويتمالمداريةأمريكاالأصلىموطنه.بالجرسشسكلها

هذاينمومنزليا.نباتابوصفهالزجاجيةالبيوتفياستنباته

الشمسأشعةعنالبعيدةالأماكنفيجيداالنبات
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ألوأنوذاتالأجراستشبهأزهارلهاأمريكيةامشوائيةنبتةالجلوكسينية

رائعة.ثرية

الرطبوالجوالمساميةالتربةفىزراعتهيفضلكما،المباشرة

.والأوراقوالبذوربالدرناتيتكاثروهو.الدافئ

موسيقيةنقرآلةالجلوكنسبيلآلة.اولالجلوكئسييل،

المعدنية،القضبانمنصفينمنتتألف،الأصلهولندية

وأبمضربالقضبانبنقرالعازفيقوم.قاعدةعلىمثبتة

مضربين.

القيثارة:الجلوكنسبيلمنرئيسياننوعانيوجد

الجرسيةللقيثارة.الموسيقيةالفرقةوأجراس،الجرسية

.القيثارةتشبهالتيالقاعدةعلىمثبتةالألومنيوممنقضبان

بمضربالقضبانويقرع،يديهبإحدىالالةالعازفيمسك

الجرسيةالقيثارةتستعمل.الأخرىباليدصلببلاستيكي

يمكن.الجرسكرنينواضحةنغماتتصدرموسيقيةآلةالجلوكنسبيل

.عموديبشكلالعازفذراععلىأو،حاملعلىالالةهذهوضع

أنواعمنلكثير.والأبوا!تىالطولوفيالق،المشاةفرقغالبا

الفرقةلأجراسبينما،مزدوجثمانيصفالجرسيةالقيثارة

صندوقفيوضعهاتممنتظمةحديديةقضبانالموسيقية

يقرع.الصوتبتضخيميقومأفقيسطحعلىمثبت

البلاستيكمنمصنوعينصلبينبمضربينالقضبانالعازف

متميزاصوتاالالةهذهوتعطيوالحديد،والنحاسوالمطاط

الحفلاتفيالموسيقيةالفرقةأجراستستعملرنانا.صافيا

.القاعاتموسيقىوفرقالموسيقيةوالفرق

أشكالأحدبتطوير،الغالبفي،حضارةكلقامت

الآلةالهولنديونالأجراسصانعوابتكرفقدالجلوكنسبيل،

.ام007-0651عاميبينالحديثة

سكرأحياناعديهويطلقالسكر،أنواعأحدالجلوعور

فىالضوئىالتركيبمنتجاتمنوالجلوكوز.العنب

لمعظمالأساسىالطاقةعنصروهوالأخضر،النبات

وبعضالعسلويحتوي.الإنسانفيهابماالحيةالكائنات

لونالجلوكوز.منعاليةنسبةعلى،والعنبكالتينالفواكه

أرباعثلاثةحلاوتهتبلغ.بلوريأبيضالنقىالجلوكوز

الكيميائيةوصيغته.العاديالسكرأوالسكروزحلاوة

ح.6041126

الغذائية،الكربوهيدراتمجموعةإلىالجلوكوزينتمي

.وفرةالكربوهيدراتيةالموادأوالسكريدأحادياتأكثروهو

أما،البسيطتركيبهبسببالأمعاء،منمباشرةالدمويمتصه

فيتموالنشاء،السكروزمثل،المعقدةالكربوهيدراتيةالمواد

منالدميتمكنأنقبلالسكريدأحادياتإلىتحليلها

امتصاصها.

النسبةهذهوتزيد%،.،االدمفىالجلوكوزنسبةتبلغ

منأعلىوتبقى،بالكربوهيدراتالغنيةالوجباتبعد

الجلوكوزاستبعاديتمحيث،قصيرةلفترةالطيعىالمعدل

شكلفيوالعضلاتالكبدفيوتخزينهالدممنالزائد

يتحول.الجليكوجينتسمىمعقدةكربوهيدراتيةمادة

الطاقة.إلىالسريعةالحاجةعندجلوكوزإلىالجليكوجين

يتمالجليكوجينلتخزينالخصصةالأماكنامتلاءوعند

.دهونإلىالزائدالجلوكوزتحويل

دونالجلوكوزمنالجسمخلاياالمشفادةوتكون

حيث،السكريالداءبمرضاللإصابةعندالمطلوبةالكفاءة

وعندما.العاديالمعدلفوقالدمفيالجلوكوزكميةتكون

،البولمعالزائدبعفالجلوكوزيمر،الكليةمنالدميمر

إجراءعندفيهالجلوكوزوجودلمعرفةالبولتحليلويتم

.السكريالداءوجودلمعرفةالفحص

النشاءمعالجةطريقعنتجارياالجلوكوزإنتاجيتم

إذاالدكستروزينتجحيثالبخار،ضغطتحتبحمض
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كاملأ،التحوليكنلمإذاأماجلوكوز.إلىجميعهتحول

السكر،منأخرىوأنواعالجلوكوزمنمزيجاالنابخوكان

وربالدكستروزويدخل.الذرةسكرربالنابخسمي

الغذائيةالموادمنكبيرةتشكيلةفيالذرةسكر

المعلبة،والفواكهوالحلوياتالخبز،أنواعمتل،والمشروبات

.لمرطباتوا

.الدمجلوكوزنقصبمالذرةسكرربأيضا:انظر

9!ائقرتثبههـح!ررة!ضاءلاهـمةم!ا!ةالجلوعودي!

النقيشسبهالنوعويسمى.الصغيرةالطينكتلأوالميكا

والجلوصنيت.مائياميسرايستعملحيثالأخضر،الرمل

البوتاسيوممنلكلمائيةسليكاتالكيميائيةالناحيةمن

بيوتايتمادةمنتمقدالأصلىتركيبهيكونربماوالحديد.

وربما،الأخرىالموادبعضولكن.داكنلونهاميكاوهى

يتكونالذيبمالجلوكونيتإلىتتحولقد،العضويةالمواد

البحر.مياهمنببطء

لتأريخ،للجيولوجيينكبرىأهميةالجلوكونيتيشكل

البوتامحيوم.مادةعلىلاحتوائهوذلكوالأحافير،الصخور

ذاتالذراتمنعددعلىالطبيعيالبوتاسيومويحتوي

غازإلىمعروفةثابتةبنسبةيتحللالذيالإشعاعىالنشاط

منعينةفيالأرجونمعالبوتاسيوموبمقارنة.الأرجون

العينة.عمرتحديديستطحإلجيولوجىالجلوكونيت

جديديةبدوراتمنكتلمنيتكونترسيبىشكلالجليد

السحبفىالماءبخارمنمعاالبلوراتهذهتنمو.صغيرة

وتماسكاصطدامهاعندالثلجيةالندفلتكون.الباردة

ببعض.بعضها

الحالاتبعضفيحجمها.فيالثلجيةالندفتختلف

جليديةكسفةمكونةمعاجليديةبلورة001تتجفقد

سم.5.2منأكثرقطرهايبلغ

ولكنهاالشكلفيأيضاالجليديةالندفتختلف

منكمياتعلىالجليديحتوي.جوانبستةلهاجميعها

المطر.منبكثيرأقلالماء

سم03والرطبالجليدمنتقريباسم7أنويلاحظ

فيالموجودةالماءكميةيعادلالزغبالجافالجليدمن

الم!ر.منواحدسنتيمتر

.الأرضعلىكبيربشكلالمتساقطالجليديختلف

نأإلا.السنةطوالالقطبيةالأقاليمفىالجليدويتساقط

النطاقذاتالجبليةالمناطقفييحدثللجليدتساقطأكثف

منالشاطئيةالجبالالمناطقهذهتشملالشتاء.فىالمعتدل

جبالوسلسلةالروكيوجبالكندا،فىالبريطانيةكولومبيا

إيطاليافيالالبوجبالالمتحدةالولاياتفىنيفاداسييرا

ونيوزيلندا.أستراليافىالجبليةوالمناطقوسويسرا

علىالاستواءخطمنبالقربحتىالجليديتساقطربما

.م088.4منأعلىارتفاعهايبلغالتىالجبال

بعفىيغطيالجليد

الأقاليمفىالعاليةالقمم

الألبجبالمثلالحبلية،

مدارعلىالأوروبية

علىالجليديذوب.السنة

المنخفضةالمنحدرات

الدافئة.الأشهرخلال
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الأساسيةالأشكال

الجليديةللبلورات

حرارةدرجةعلىبناءعموديةبأنماطأوالصفيحةيشبهبمتسكلإماوتممو،جوالبستةلهاالجليديةحمئالبلورات

البرتقالية.للخلفيةمعايرايظهرالجليدتجعلمرشحاتخلالالسفليةالصورأخذت.المتوفرةالرطوبةوكميةالهواء

جوانب.ستةذاتمسطحةتظهرالصفيحةتشبهجليديةبلورات

واضحة.سداسيةنجومشكلعلىمعتدلجوفيالبلوراتهذه

الجليديذوبوعندماللماء،مهمامصدراالجليديعتبر

توليدومحطاتالأنهارمنلكلالماءيوفرفإنه،الجبالفى

الجليدويعمل.الريوخزاناتالمائيةالقوةمنالكهرباء

وحيواناتالنباتاتحمايةعلىويساعدجيذا.عازلآأيضأ

فإنذلكومعالبارد.الشتاءهواءمنالشتويالسبات

والواجهاتالمنحدراتعلىالزائدةالجليديةالتجمعات

انهياراتحدوثتسببقدبالغاباتالمحاطةغيرالجبلية

ومفاجئة.خطيرةثلجية

تشكلالحالاتمعظمفيالجليد.يتكونكيف

النواةتسمىمجهريةصغيرةجسيماتالجليديةالبلورات

وقدالتجمد.درجاتتحتادسحبفىتوجد،الجليدية

مباشرةالماءبخاريترسبعندماالجليديةالبلوراتتتطور

النواةتتسببعندماتتكونربماوأيضا.الجليديةالنواةعلى

،البرودةمفرطالماءمنصغيرةقطراتتجمدفيالجليدية

ومعالتجمد،حرارةدرجةتحتمجمدغيريبقىماءوهو

الماءيتجمد،م045-منأقلالحرارةدرجاتعندذلك

الجليدية.النواةوجودبدونالبرودةمفرط

وأنماطالصفيحةيشبهشكلفيالجليديةالبلوراتتنمو

الرطوبة.ومستوىالهواءحرارةدرجةعلىبناءعمودية

ستةذاتكصفائحالصفائحيةشبهالبلوراتتظهر

ذاتنجومشكلفيأيضاتنموولكنها.منبسطةجوانب

الرطب.الجوفىالصنوبريةالبنيةتشبهبارزةأوجهستة

درجةتبلغعندماالشكلالصفائحيةشبهالبلوراتتتكون

العموديةالجليديةالبلوراتوتشبهتقرلمجا.مأء-الحرارة

فيتتسببربماالعاليةالرطوبةلكنالجليد،منطوليةإبرا

تصلعندماالبلوراتهذهوتتكون.مجوفةأعمدةجعلها

فقدذلكومعالجليد.منطوليةإبراتشبهعموديةجليديةبلورات

مجوفة.الأعمدةجعلفىالرطوبةشسبب

تحتماإلىتنخفضعندماأوم-55حوالىالحرارةدرجة

إلىشكلمنالجليديةالبلورةشكليتغيروقد.م02-

بدرجاتالهواءمنطبقاتخلالالبلورةمرورعندآخر

مختلفة.حرارة

المطرقطراتأوالذائبةالجليدبلوراتسقوطوعند

مكونةتحمدهاإلىيؤديذلكفإنباردهواءخلال

المطرالمسماةالشفافالجليدمنصغيرةجسيمات

بقطيراتتصطدمالتىالمتساقطةالجليدوبلورات.الثلجي

الكريماتتدعىبيضاءكرياتتصبحالبرودةفائقالماء

التصادمهذاحدوثتكراروعند.الرخوالبردأوالجليدية

بردا.مكونةأكبربشكلتنموقدالكرياتفإن

نأالطقسيةالسجلاتتوضحعالجليد.تساقطسجل

نفسعلىبقيقدعالمئاالسنويالجليدتساقطمعدل

عشرالثامنالقرنمنالأخيرالنصفمنذالمستوى

قليلاجليذاالسنواتبعضفىالعسماءوتمطر.الميلادي

بعضويعتقد.بغزارةالجليدينزلأخرىسغواتفيولكن

حدثمماأقلحالياالمتساقطالجليدكميةأنخطأ،،الناس

جديدةسجلاتفهناكذلكومع،الماضيةالسنينفى

مشويا.الجليدبتساقط

شيرويوكىاليابانيالفيزيائيأنتج.الصناعيالجليد

الأربعينياتخلالالمعاملفىصناعىجليدأولناكايا

وعدةشيفرفنسنتقام.الميلاديالعشرينالقرنمن

الجليدلعملطرقعدةبتطويرآخرينأمريكبنعلماء

التيالسحببذرتفقد.الطلقالهواءفىالصناعي

مثل،صناعيةجليديةبأنويةالبرودةمفرطماءعلىتحتوي

الحالاتبعضوفي.جافةمعدنيةوبلوراتالفضةيوديد
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صلا!ض-!!"
؟-*-ء7

برئخ!!

ب!يم!!حإي!
المناظريغطيالجليد

ويشكل،الطبيعية

يعزلجدابا.مشهدا

النباتاتالأرضىالحليد

عنوالسدوروالجذور

لكنه،القارسالصقيع

وكدلكالحياةيجعل

الغداءعلىالحصول

والطيورللحيوالاتصسبا

لاتهاجر.التي

كعواملالسائلالبروبانأوالجليديةالكرياتتستخدم

خاصةآلاتتستخدمكماالاستمطار.انظر:.بذرية

أجلمنالصناعىالجليدمنمحدودةكمياتلإنتاج

التزلج.منحدرات

الثلجى.المطربمالمثلجة،الثلجخطالبرد؟أيضا:انظر

ويتضحالجامد.الكربونأكسيدثانيأوالجا!الجلدد

إلىالصلابةحالةمنتتحولالصلبةالمادةأنالتسميةمن

هذهولخاصيته.السيولةبحالةالمروردون،الغازيةالحالة

واشع،نطاقعلى،الصناعةفىالجافالجليديستخدم

تتعرضالتيالموادمنوغيرهماوالأدويةالغذاءلتبريد

خليطاالكيميائيونويستخدم.الثبالعاديبانصهارللتلف

الآيسوبروبيلىوالكحولوالأسيتونالجافالجليدمن

بعضفياممتخدامهاأثناءالكيميائيةالموادلتبريد

.التفاعلات

قوالبأو،ضمرائحشكلعلىالجا!الجليدويصنع

السائل،الكربونأكسيدثانيبتبريدالشرائحوتنتج.ثلجية

منالمزيدبإضافةفتتكون،القوالبأما.وضغطهالغازأو

الجافللجليدالجزيئيةوالصيغةالشراب.إلىالضغط

نأهذاويعني.م5.578-حرارتهدرجةوتبلغ،ح20

يستدعيممابكثير،العاديالثلجمنأبردالجافالجليد

خطورةلتفاديمعهالتعاملعنداللازمالاحتياطاتخاذ

الجليد.عضة

الاستمطار.المجمدبمالغذاءأيضا.انظر

وقدالتجمد.دائمةالأرضسبقعةالدائمالجليد

وأرمالأوصخورعلىداخلهافيالبقعةهذهمثلتحتوي

التربةوبجزيئاتالصخوربهذهالثلوجتحيطماوعادة،تربة

صلبة.واحدةكتلةهيئةعلىمعاتتماسكيجعلهاكا

وأمستمر،جليد:ثلاثصورإحدىالدائمالجليدولمجخذ

الجليدويحدث.متفرقجليدأومستمر،غيرجليد

كللتجمديكفيباردمناخذاتمناطقفىالمستمر

مساحاتشمكلفىفيكونالمستمر،غيرالجليدأما.الأرض

الأرضمنمساحاتبداخلهاالتجمد،دأئمةجذاكبيرة

صغيرةمساحاتالمتفرقوالجليدالتجمد.لايصيبهاأصغر

غيركبيرإقليمداخلتقعالتجمددائمةالأراضيمن

متجمد.
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المساحةخمسيقاربفيماالدائمالجليديحدث

كلفييحدثأنويمكن.الأرضيةالكرةمناليابسة

منأقلأوصفراالسنويةحرارتهامعدليكونالتيالمناطق

المناطقبعضفيالجليدوعمقسمكيصلوقدالصفر.

.م009علىيزيدماإلى

فيالكامنةالحرارةبفعلالدائمالجليديذوبوقد

الطقةتذوبأنويمكن.الأخرىوالمنشآت،المنازل

ماإذاالصيففصلفي(النشطة)الطبقةالسطحية

،وعادةلإذابتها.يكفىبمامرتفعةالحرارةدرجاتأصبحت

يمكنهالاالرطوبةلأن،ملوثةهذهالنشطةالطقةتكونما

تحتها.الدائمالجليداختراق

عندمايتكونالجديدمننوعالمترابطالعائمالجليد

يتحولحيث،القطبيةالمناطقفىالبحرماءسطحيتجمد

تنكسر،العاصفةالرياحتهبوعندماجليد.طبقةإلىالماء

،كبيرةقطعإلىأيضاالجليدسطحويتكسر.الطبقةهذه

وتسمىصيفا.المتجمدالسطححوافتذوبعندما

قدالذيالجليديالطفوالمنجرفةالثلجيةالمسطحات

وأالبحر،علىطافئاإمامترابطجليدشكلفىمعايتجمع

العائمالجليدعلىأيضاويطلق.الشاطئعلىمتراكما

المترابط.الثلجالمممالمترابط

الشمالي،القطبيالمحيطأنتاركميكا،أيضا:انظر

.الجليديالجبل

(،التبغمنتجات)تصميعالتبغانظر:.ابفي

(.الدهون)تركيبالدهن؟الجليسيرول

حلوةسائلةغليظةمادة،الجليسرينأوالجليسيرول

والصناعية،المنزليةالمستلزماتبعضإنتاجفيتدخلالطعم

الكيميائياستخرج.الشحومأنواعجميعتكوينوفي

لأولالجليسيرولام783عامشيلولهلمكارلالسويدي

.الزيتونزيتمنمرة

إنتاجفيالجليسيروليستعمل.الاستعمالات

ورقويعالج.الدهاناتتصلبالتيالصناعيةالراتينجات

تكتمسبحتىالمادةبهذهالخاصةالأوراقوبعضالسلوفان

منلمنعهالتبغورقعلىالجليسيروليذركما.وقوةمرونة

المعالجة.أثناءالانكماش

كريم،الايسصناعةفيالجليسيرولويدخل

ملساء.قشديةلجعلهاالعلياالحلوياتوطبقات،والحلويات

التجميلوموادالأسنانمعجونصناعةفييدخلكما

منكثيرإنتاجفىأيضاويدخلملطفا.عاملابوصفه

الأدوية.

إنتاجوفىالكيميائيةالصناعاتفيمهمعنصروهو

والجليسرينللتجمد.والمانعةللتسربالمانعةالمركبات

أيضاوالمسماةالنتروجلسرينمادةفيأساسيعنصر

فيتدخلعاليةتفجيرقوةذاتمادةو!ط،نتروجليسيرول

النتروجلسرين..انظر:البارودومسحوقالديناميتإنتاج

والمعداتالهوائية(!الفراملالكوابتشحيمويتم

الجليسيرول.بمادةالزيتتكريروآلاتالكهربائية

.الصابونصناعةفىثانويمنتجالجليسيرول.الإنتاج

منكبيرةكمياتإنتاجيمكن.والصابونالمنظفانظر:

يسمىهيدروكربونيغازمنالصناعيالجليسيرول

مختلفلإنتاجالخامالجليسيرولتنقيةوتتم.بروبيلين

الأصفروالجليسيرول،الديناميتصنفمثل،الأصناف

يدخلفلا،والأدويةالأطعمةأماكيميائيا.والمنقىالمقطر،

الجليسيرول.!نالممتازةالنوعيةسوىفيها

اللونعديمشفافسائلالجليسيرول.الخصائص

هيالكيميائيةوصيغته،الكحولأنواعأحدوهو،والرائحة

الحرارةدرجةفىالجطيسيروليكون.ح3)+ه(3415

درجةعندتذوببلوراتشكلعلىأحياناالمنخفضة

درجةعندفيغلي،السائلالجليسيرولأما،م97.15حرارة

الكحولفييذوب.62.1النوعىووزنه،م0952حرأرة

الماءويمتص،السائلةالهيدروكربوناتفييذوبولاوالماء،

الامتصاصعنالناتجةارةالحروتجعله،بهالمحيطةالمناطقمن

دافئا.

شهيرساخرأديعملجليفررحلاتر!ت.!جليفر،

وقد.الأطفاللدىمحببةقصةوهي.الإنجليزيالأدبفي

لميلاسمتحتأم726عاملندنفيالقصةهذهنشرت

نأظهروقدبعد.فيماوقبطانسفينةفيجراحوهوجليفر،

سانتكاتدرائيةفىالكبيروالكاهنالفكهسويفتجوناثان

الرواية.كاتبهو)أيرلندا(دبلنفيباتريك

بر!3يسخرأنسويفتأراد

تنالمناصبأصحابمن

كا3،ور!!قيبىصكانتالحكايةلكن.العالية

س+!!ىعكاورع،الناسجعلحدإلىمثيرة

سويفتقصدالذين

!صعنعاجزين،مهاجمتهم

3!!عالأمر.بدايةفيمعناهاإدراك

--*لإ؟لاثمانينمنيقربوبعدما

منرسامنشرعاما،

الأولالجزءينجلاسجو

سكانالأقزامعديهعثرجليفر.معدلةنمسخةفىوالثاني

ولت.هذهأصبحتوقد.للأطفال
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منالعديدويستمتع.التراثيةالحكاياتكتبإحدىالنسخة

الكاملة.نسختهافيالأصليةالقصةبقراءةالكبار

فيالمثيرةمغامراتهالكتابفيجليفرالدكتوريصف

حليفر،يسبحر.سفينتهبحطامالقصةوتبدأ.بعيدةبلاد

حيث،ليليبتفيلفسهويجدالشاطئإلىالوحيد،الناجي

ليليبتأه!!لكن.سم1ءهناكالناسطوللايتجاوز

ا!صفتصويرهوفيكبير.باعتدادلأنفسهمينظرون

الناسكلومنبلدهمنسويفتيسخر،لبلادهالإمبراطور

مغامراتوبعدزائدا.إعجابابأنفسهميعجبونالذين

ليليبت.جليفريغادر،عديدة

حيثبربدنجناج،إلىالثانيةالرحلةفيجليفروينتقل

لطفلةمدللاحيواناويصئجليفر.عظامعمالقةالناس

يأقدما،04طولهالايتعدىلمشوأتتسععمرهاصغيرة

فيمفزعةبتجاربجليفرويمرلعمرها.بالنسبةقصيرةأنها

جليفررحلةالكتابمنالثالثالجزءويصف!البلاد،هذه

بلا!عنالىابعالجزءويحكي.عديدةعجيبةبلادإلى

الماطقة.الحكيمةالخيولأي،الهوينهنم

.جوناثان،سويفت:أيضاانظر

مادةوهو.والرائحةاللونعديممسحوقالجلدكوجين

الج!لمجصجينيحألف.الكربوهيدرات:انظر.كربوهيدراتية

علىمعاترتبطالجلوكوز،يسمىبسيطسكروحداتمن

بإنتاجوالعضلاتالكبدويقوم.متشعبةسلسلةشكل

السكركميةزيادةعنينتجوهو.وتخزينهالجليكوجين

جلوكوزإلىالمادتانهاتادوتتحول.الجسمفيوالنشاء

جليكوجين.إلىمنهالزائديتحولحيثأولآ،

غذاءويعتبر،الحيوانيالنشاءأحياناالجليكوجينيسمى

الكبديقومجلوكوز.إلىتحويلهالسهلومناحتياطيا،

الكبدجليكوجينويتحول،الدمفيالسكرمستوىبتنطم

طاقة.إلىالجسميحتاجعندما،العضلاتفيجلوكوزإلى

تؤدف.ديولظأبيصمىعضويمركبالجليكول

أنواعأبسطويسمى،الكحولأصنافأحدالجليكولات

اللونعديمسامسائلوهو،الأثيلينجليكولالجليكول

ويغلي.2+ح2+ح.+ه+هالكيميائيةصيغته،القوامغليظ

الماء.فيالدوبانسريعوهو،م679.51عندالجليكول

الهيدروليكية،()الفراملالكوابحزيتتركيبفىيدخل

فيومذيبامرطبايستعملو.السياراتفىومابالتجميد

إنتاجفيكيميائياووسيطا،البلاستيكومنتجاتالدهان

.والملوناتالصناعيةوالأليافالألكيدراتينجات

سائلمنالإيثلينجليكولبوليمراتقواميتراوح

عادةيستعمل.كالشمعصلبجسمإلىلزجشفاف

ويستعملوسيطا.كيميائياوعاملاومذيباللتشحيم

وموادالصيدلانيةالمنتجاتفىالسامغيربروبيلينجليكول

الأطعمة.وفيالتجميل

الجزءمعظمتمثلكانتالمحتدةفدسطينفىتقعمنطقةالجلدل

،الاردننهربينتقع.الرومانعهدفيفلسطينمنأ!ثممافيأ

.الغربفيالمتوسطالأبيض!والبحر،أ!شرقافيطبريةةولحير

القوأتاحتلتفقد.المحتلةفلسطينمنجزءالآنوالمنطقة

بعد،أم489أكتوبر3وأ28يوميلينالجليلالإسرائيلية

.لبنانمندخلالذيالعربيالإنقاذاحيشمعمواجهات

التيالمخاطقعلىزيادةاليهوداحتلهاالتيالمناطقمنوالجليل

.أم479عامالمتحدةايلأممنالصادرالتقسيماقرارحددها

أما.النصارىالفلسطينيينالعربعندأهميةللجليل

الأحداثمنكثيروقعقدإنهفيقالللنصارىبالنسبة

موطنكان.الجليلفىالسلامعليهعيسىحياةفىالمهمة

الجليلفيسمللعلىتقعبلدةوهياضاصرةافىعيسى

ومن،نعومكفرمن)حوارييه(رسلهمعظمقدم.الجنوبي

فإنتوبتلكتابوطبقا.طبريةبحيرةحولأخرىمدن

الجليل.فيعالق،توبياسابنتوبت

منكثيرلجأم،07عامالقدسالروماندمرأنوبعد

للتعليم.مركزاالمخطقةوأصبحت.الجليلإلىأهلها

المحتلة.فلسطينأيضا:انظر

.(-أم)219ارجيههيرتشل،جون،جلين

منالعشرينفيذلككان،ال!رضحولدارأمري!يأول

فىدوراتثلاثأكملحيث،أم629عامفبرايرشهر

علىالناسملايينشماهدهوقد.ساعاتخمسمنأقل

الفضائيةسفينتهأطلسالصاروخحملفقدالتلفاز.شاشة

مخاوفالنجاحهذافبددالفضاء،إلى7فريندشب

السوفييتيالاتحادعنتخلفهامسألةحولالمتحدةالولايات

سوفييتيانفضاءرائداقامحيثالفضاء،مجالفي

.أم619عامفيمرةلأولاللأرضحولبالدوران

بولاية،كمبردجمدينةفيجلينهيرتشلجونولد

.ام219عاميوليوشهرمنعشرالثامنفيأوهايو

مهمة95بوقام،الهادئالمحيطمنطقةفيطياراكان

فيقتاليةمهمة09بقامكما،البريةا!واتالدعمجوية

خمسعلىوحصلأم(539-أ5!0)الكوريةالحرب

جلينأصبح.جويةميدالية91والمتميز،أططيرانجوائز

الجرائدصفحاتوتصدر.الكوريةالحرببعداختبارربان

،الطيرانلحمرعةفيقيامحيارقماسجلعندماأم579عام

في3نيويوركومدينةأنجلوسلوسبينالمسافةقطعحيث

دقيقة.23وساعات



943الجليون

بينمنآخرينستةمعاختيارهتمام959عاموفي

الذيعطارد،لبرنامجمتطوعاختبارربانأشخاص011

كانوقدالفضاء.إلىأمريكيرجلإرسالإلىيهدف

عاممساعدارباناتعيينهتملذلكمشا،المتطوعينأكبرجلين

يآوفيرجللثميبرد،.بيآلنمنكلقامعندما،م1691

.الأرضحولمكتملغيربدورانجريسوم

هوهساعاتأربعمدةالتاريخيةجلينرحلةاستغرقت

من7شبفريندالفضائيةسفينتهانطلقتفقد،دقيقة

ما629عامفبراير02فىفلوريدابولايةكنفرالكيب

دورةكلاستغرقت،الأرضحولدوراتثلاثوأكمل

كم.ا03)203خلالهاقطع،الساعةونصفساعةمنها

وفازام649عامالبرنامإلفضائىمنجليناستقال

ولايةعنالأمريكيالشيوخمجلسبعضويةام749عام

حاول.8691و0891عاميانتخابهوأعيدأوهايو،

الرئاسةلمنصبلهالديمقراطيينترشميحعلىالحصولجلين

رئيساعينأم879عاموفىفشل.لكنهام،849عام

.الشيوخمجلسفيالحكوميةالشؤونللجنة

الففاء.رائد:أيضاانظر

مقاطعةفي،المحليةللحكومةومقرمدينةووم

.ميداوينهرمصبعندالمدينةتقعلمانجلترا.،كنت

معا،وروشسشربجاتهاموثيفاارتباطامرتبطةوجلينجهام

03!039سكانهاعدديبلغ.الميداويبمدنوتعرفان

المسفنعلىجلينجهاماقتصاداعتمدسنواتولعدة.نسمة

.ام849عامفياغلقالذياسمفن(،وتجهيزلبناء)مقر

التطوراتمنعديداالمدينةشهدت،الحينذلكومنذ

المواد:الصناعيةجلينجهاممنتجاتوتشمل.الصناعية

والمنتجات،الإلكترونيةوالأدوات،والملابس،الكيميائية

وخدمات.والبلاستيكالتصوير،وعدسات،الهندسية

السكانمنللعديدالنقلتوفرالمحليةالحديديةالسكك

وإليها.جلينجهاممنلندنبمدينةيرتبطونالذين

كنت.:أيضاانظر

)الأوبرا(الموسيقيةالمسرحياتدعرضدار!جليند!رن

أقيمتإنجلترا.فيالشرقيةسسكسفيلويسقربتقع

المسرحيةالمواسمفيهاوتعقدتيودور،قصرمنجزءعلى

شرع.عالميينممثلينبمشاركةسنةكلالقصيرةالصيفية

ذإام،349عامالثقافيةالمواسمدماقامةكريسيتايجون

أغاني.كانتجليندبورنفيهتقعالذيالعقاريملككان

الرواياتتسجيلويتم،الأصليةباللغاتتؤدىالمسرحيات

اشتهرتوتوزيعها.لإذاعتهاالمهرجانانتهاءبعد

فيها.موزارترواياتبتمثيلجليندبورن

.الأوبرا:أيضانظرا

ويدز،فىكدويدفي،محديةحكومةمقاطعة!جليئلىور

دينيبج،مدنوتتبعها،نسمة002204سكانهاعدديبا

عددوعلىالزراعةعلىاقتصادهايعتمد.وروثينوليانجولين

الجلوددباغةلانجولينفىتتوفر.الخفيفةالصناعاتمنكبير

جليندورفيالقلاعالرومانبنى.الحبوبوتعبئةوالطباعة

اشتهرتالتيلانجولين،تحتوي.وروثينودينبيجتشيركفي

يدنهرفوقجسرعلى،العالميةالموسيقيةإيستدفودبفرقة

تصلمائيةقنطرةهناك.ام346عامإلىبنائهتاريخيرجع

.ديبوادييونيونشروبشايرقنال

كلويد.:أيضاانظر

ملبورنمدينةعنتبعد،صغيرةقرية!جليئروان

كليندلمقاومةالأخيرةالمحطة.كانتكم092الأسترالية

نسمة.472سكانهاعدديبلغ.ام088يوليو28في

،ساعات1.استمرتالشرطةمعبالبنادقمعركةففي

.ملبورنفيإعدامهتمثمومنأسيرا،كلىندوقع

ند.،كلى:أيضاانظر

وفي.تجاريةإيطاليةسفينةالبدايةفىكانتالجليون

جون،الإنجليزيالبحرقبطانطورها،ام057عام

وتتغيربهاالمناورةتتم.قتاليةسفينةإلىهوكينز،

لها.المعاصرةالسفنمعبالمقارنة،بسهولةسرعتها

العربسماها.الإنجليزيةالبحريةفىسفينةأكبركانت

أمامىصارالأولىالقتاليةالجليونلسفينة.كانالجليون

يوضعالذي)الصاريالرئيسىالصاريأما.ثقيل

أيضا.ثقيلافكان(الأماميالصاريخلفمباشرة

عريضةأشرعةوالرئيسىالأماميالصاريانويحمل

الإنجليزية.البحريةالقوةإنشاءفيساعدتالجليونسفينة



الاخرةجمادى044

باتجاهصاريانأوصارأيضاللسفينةوكان.!ربعة

ذاتبأشرعةالصواريهذهتمسك.السفينةمؤخرة

السفينةجوانبسمكوكان.لاتينأشرعةتدعىزوايا

المرتةإلطويلالسفينةظهرويمرمتر،نحوعادةالعلوية

الصاريمنالسفينةمؤخرةسطحيدعىالذي

أعلىسطحيوجدحيث،السفينةمؤخرةباتجاهالرئيسى

السفينةفىالمقدمةقلعةأما.المرتفعالسطحيدعى

مرئفهوالأمامى(الصاريالمرتمبنمامالسفينة)ظهر

قليلا.ومنخفضالشكل

القرنبدايةمنذالإنجليزيةالسفنجوأنبكانت

عشراثنىلاستعمالتصلحفراغاتذاتعشرالسادس

الصغيرةالمدافعمنقليلعددأيضانصبكماثقيلا.مدفعا

الجليونسفينةوكانت.الرئيسيس!إلسفينةفوق

للربانمقعدذاتأم،055عامنحوظهرتالتيالأمسبانية،

أقلوكانت،الإنجليزيةللجليونكانمماوارتفاعاطود!أكثر

الكنزحملفيالسفينةالأسبانجرب.القيادةفىسهولة

لمولكنهاعشر،السادسالقرنأواخرفيالأمريكتينمن

كانتالتىالقراصنةسفنضدنفسهاعنالدفاعتستطع

.محدودةكانتالمناورةعلىقدرتهالأنالبحار،تجوب

الجليونأصبحتام،006عامفمنذهذا،منالرغموعلى

أوروبا.فيالتجاريةالسفنمنالرئيسىالنوع

السفينة.؟القادس:أيضاانظر

السنةشهورمنالسادسالشهرالا!حرة!جمادى

إلامذكرةكلهاالعربيةوالشهور.الهجريالتقويموفق

مؤنثتان.فإنهماالاخرةوجمادىالأولىجمادى

فلمالثانيةجمادىأوالثانيجمادىيسميهمنويخطئ

.الآخرةجمادىإلابعدهأوالإسلامقبلالعربعنيرد

بنكلابعهدفىالاسمبهذاالجماديانسميوقد

.م214عامنحووذلكلجب،للرسولالخامسالجدمرة

بهذاالشهرهذاتسميةفىالسب!أنالرواياتوتذكر

نأ-الأولىوجمادىهو-تسميتهعنداتفقأنهالاسم

القارسالبردأيالصر،شدةمنفيهمايتجمدكانالماء

الطرماخ:قال

جماديةهاجتليلة

الشامجربياءصرذات

آخر:لوقا

أنديةذاتجمادىمنليلةفي

الطناظلمائهامنالكلبل!مرلا

جمادىكلهالشتاءفصليسميكانمنالعربومن

المناخأنويبدو.غيرهافىاوفيهاالشتاءجاءأناتفقسواء

كانتالذيالوقتفىالبردشديدكانالشتاءفصلفى

نأحتى،العربيةالجزيرةشمماليخاصةالجماديانفيهتحل

امطرتأنوحدثالشتاء.زمهريرفييموتونكانواالناس

سنةمنالأولىجمادىفيكالبيضبرداتيماءبلاد

كبيرا.عددامنهمهـفقتل226

جمادىبهيعنونستةجمادىقالواإذاالعربوكان

)الصفران(،بعدالسنةأولمنأشهرستةتماموهىالآحرة

وجمادىوالاخر،الأولربيعو)الربيعان(وصفر،محرم

الشاعر:قولالجمادسنتأنيثعلىوالدليل.الأولى

قطرهامنعتخمادىإذا

فعص!عطنجنابىزان

الشهرين.بهمافيعنونذكروهماإذاأما

الأسماءمنأربسلاسلالعربعرف.أسماؤه

نستخدمهاالتياخرهاعلىتستقرأنقبلالعربيةللشهور

انظر:.الميلاديالخامسالقرنمطلعحواليوذلك-الآن

زمنفيالألممماءهذهيستخدمواولم.الهجريالتقويم

اسماءالعاربةللعربكانفقدواحد.مكانفىولاواحد،

فعلى،المستعربةالعربوكذلكالشهورعلىيطلقونها

هوبر،الاخرةجمادىتسميثمودكانت،المثالسبيل

الوشاحكتابفىالازديدريدبنمحمدأبوذكروكما

.رمضانشهروهو)ديمر(منشهورهميبتدئونكانواأنهم

:فقاليحصيبنعيسيسهلأبونظمهاوقد

موجرتمموجبثمودشئفوز

مصدرثمفلزمايتئووفورذ

هوبليدخلثميأتىوهوبر

ديمرثميقفوهماقدوموهاغ

حيفليقبلثميمفميودابر

أشهرفيهنتمحتىوفسبل

بزمنالإسلامقبلعليهاطلقتالتىالأسماءومن

الداهيةتعنىوالزباءزباء،العاربةالعربواستعملتهطويل

وانتقمالأبرلق،جذيمةقتلتالتىالمرأةاسموهو،العظيمة

الريحانأبوويقولقصير.منبحيلةعديبنعمرومنها

نإ:الخاليةالقرونعنالباقيةالاثاركتابهفيالبيرونى

بهذاالشهرهذاوسمى،المتكاثفةالعظيمةالداهيةهىالزباء

أحديسبقشهرلأنهبموتكاثفهفيهالقتاللكثرةالاسم

الصاحبيقول)رجب(.الأصمالشهروهوالحرمالأشهر

عباد:ابن

الجاهليةفىالغربشهورأردت

تشركالمحرملممربعلىفخذها

ناجربعذومنيأتيففؤتمر

شركفييجمعمئوانمعوخوان

وعاد،والأصموزباحنين

ئركمعورنةوغلمعونافق



144ركلجماا

الجماديانكانولما.وأيدةأ!حأيضاأسمائهومن

لابيضاضوذلكوملحانشيبانسمياصقيعشهري

الكميت:قال.والصقيعالثلجمنيكسوهالماالأرض

جنوبهاغبراالآفاقأمستإذا

ألثهبواليومملحانأوبشيبان

لماالباردةالشديدةالريحذواليومهوالأشهبواليوم

جمادىمنليلةآخروتسمىوالبرد.الثبوالصقيعمنفيه

هلالكانوإنفيهايغيرونالعربكان،الفلتةالاخرة

جمادىاخرمنتعدالساعةتلكلأنطلعقدرجب

الشمس.تغبلمماالاخرة

خليفةوفاةالشهرهذافيوقعتالتيالأحدأثأهممن

جمادىمن12الثلاثاءمساءالصديقبكرأبيعد!ظ!الرسول

الخليفةبويعويومها،سنة63هـوعمره31عامالاخرة

الخلافةتوليهوبعد،للمؤمنينأميراالخطاببنعمرالثاني

بنخالدعزلالآخرةجمادىمن26فيأي،أيامبخمسة

02الأربعاءيوموفي.للشامالفاغالجيشقيادةعنالوليد

الهجريالتقويموضعهـ،ا7عاممنالاخرةجمادى

جمادىغرةوفى.الهجريالتقويمانظر:.الانبهالمعمول

هـفتحت02عاممنالعصرصلاةبعدالجمعةيومالاخرة

عاممنه51وفي،العاصبنلعمروأبوابهاالإسكندرية

طالبأبيبنعلىجيعقبينالجملوقعةهـكانت36

الاخرةجمادى22وفي.الخريبةفيبكرأبيبنتوعائشة

علىملكالمسعودبنالعزيزبعبدهـنوديا434عاممن

وملحقاتها.نجدوسلطانالحجازملك:فأصئلقبهالحجاز

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الاحرربيعالهجريالتقويمالصديقبكرأبو

الأولربيعالأولىجمادىال!!مكندرية

التقويم

وفقالسنةشهورمنالخامصالشهرالأولى!جمادى

.الاخرةجمادىانظر:.الهجريالتقويم

بهيعنونفإنهم،خمسةجمادى:قالواإذاالعربوكان

بعدالسنةأولمنأشهرخمسةتماموهي،الأولىجمادى

والربيعين.وصفرالمحرم

بأسماءالحاليةالشهوريسمونالعربكان.أسماؤه

اذسمواأنهمذلكفمنحاليا،عليهانطلقهاالتيغير

علىيطلقونوكانواو)رنة(،و)هواع()حرف(القعدة

جمادىأما.()نافقوو)ناطل()زاهر(،رمضمانلغمهر

و)رنا(و)الحنين(،)سماح(اسمعليهأطلقوافقدالأولى

الشاعر:قال.القعدةذوهوالذي)رنة(غيروهو

السنةهذياحذروازيدآليا

رنةيوافيهاحتىرنىمن

المهلهل:وقال

رنىفقلتالحنينفيأتيتك

والحنينرنىبينفماذا

وأوالبردالحرفىغايتهالشيءورونة.رونةرنةوأكل

هذاأسماءومن.بردهلشدةجمادىبهفسميغيرهما،

الحنتموأصلالأسود،السحابوهو)حنتم(القديمةالشهر

التسميةهذهوفيالسواد.منقريبةوالخضرة،الخضرة

جمادىأنعلىيد!الذيوالبردالممطرالسحابمعنى

ممطرا.بارداشهراكان

ويبدأونمصدر،يسمونهفكمانصاصالحقؤمثمودأمما

عندهم.رمضانيوافقوهوديمرشهرمنسنتهم

غزوةالشهر،هذافيوقعتالتيالأحداثأهممن

للهجرةالرابعةالسنةفىظ!ع!الرسولبقيادةالرقاعذأت

فيهوقعتكماالترفئة،سنةالمسلمونيسميهاكانالتي

الاستواء،سنةالمسماةللهجرةالثامنةالسنةفىمؤتةغزوة

التقويمانظر:.والرومالمسلمينبينالغزواتأولىوهي

منهموقتل،كالبيضبرداتيماءأهلأمطروفيه.الهجري

الأولىجمادى21وفيهـ.226عاموذلكنفسا037

اتيالأ-اءوحدملكيمرسومهـصدرا356عاممن

مملكةفأصبحتسعود،العزيزآلعبدللملكخضعت

السعودية.العربيةالمملكةباسمتعرفواحدة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

رمضادالاخررليعالتقويم

الشهرالأولربيعالهجريالتقويم

الآخرةجمادى

التيالسلععنمابلدلحكومةتدفعرسومالجمارك

بكميةالخاصةقوانينهبلدولكلاخر.بلدمنالناسيجلبها

وأنواعها.تستوردالتياسملع

يجلبهاالتيالأمتعةكلالجماركمفتشويفحصربما

الأصنافبكلالإقرارويجب.لبلادهمالعائدونالمسافرون

رسومالأصنافهذهعلىوتفرض.الخارجمنتجلبالتي

بقيمتهايصرحوأنعليها،التعرفيجبأنهأيجمركية

وأمابسلعةالإقرارعنالشخصعجزوإذا.الجماركلمفش

عليهتفرضوربماتصادرقدأسملعةفإنقيمتهامنقلل

غرامة.

وتسمح.الجمركيةالرسوممنمعفاةاسملعبعضهناك

قيمتهالأوزألاعلىبضائعبجلبللناسعديدةدول

معينا.حدا

منكثيرإلىإدخالهايحظرالسلإلتيوتشمل

وأنواغاالخليعةوالإصداراتوالخمورالخدرات:البلدان

العادةوفى.الأخرىالمؤذيةوالأسلحةالمدىمنخاصة
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بعضفإنكذلكخاصا.تصريخاالبنادقإدخاليتطلب

،واللحوموالخضراواتالفواكهإدخالتحظرالدول

مثلافالحيواناتالأمراض!؟لانتشارمنعاوالبذورأضباتاتوا

إلىداءأينقلمنخوفاالصحىالحجرمنلفترةتخضع

تختلفجمركيةرسوماأسعادةافيبلدكلويفرضالبلاد.

منيكنومهماوكميتها.أسسلعةالقيمةوفقامعدلاتهافي

هذاويعتمد،القيمةهذهلتحديدمتباينةطرقفهنالكأمر

شحنهاتكلفةعلىتشتملالسلعةقيمة!انتإذاماعلى

لتنشئالبلدانبعضاتحدتوقدلا.أوالمنشأبلدمن

جمركيةرسومامنهاأييفرضلاحتىجمركيةاتحادات

وتفرضالاتحادفىعضوآخربلدمنالمستوردةاسملععلى

الاتحاد.هذاخارجالدولعلىموحدةرسوماهذه

الجمركية؟التعريفةبمالجمركيالاتحادأيضا:انظر

التهريب.

بنسليمانم(.787-؟أهـ،71-؟)!جمارابن

وأحدضابطجليلمقرئالزهريالربيعأبوجمازبنمسلبم

نا!الإماموعنعنهالقرآنروى،القارئجعفرابيرواة

.القارئجعفرأبىبقراءةأقرلكنه

البحريةرجالم!جماعاتالضغطجماعات

البحريةفيللخدمةالتطوععلىالرجاليجبرونكانوا

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلحتىالبريطانيةالملكية

بسببالمستحيلمنضرباالمتطوعينعلىالعثوروكان

الوقت.ذلكفيالبحريةفىالصعبةالمعيشيةالظروف

المدنشوارعتجوبالجماعاتهذهكانتولذلك

الرجالعلىللقبضبهاالمحيطةوالمناطقالساحلية

البحر.إلىالحراسةتحتوإرسالهمجسمانيا،القادرين

عنيفة،مظاهراتإلىالجماعاتلهذهالكراهيةأدتوقد

عنالرجالفصلمنتمكنهمسلطةمنلهاكانلما

عائلاتهم.

البشرمنمجموعة،الاجتماعيةالعلومفيالجماصكة

المنطقةفىيعيشونوقدوالعاداتالمعتقداتفييشتركون

وأهمأقدمومن،المرتبةفىالأسرةتلىوالجماعة.نفسها

الجماعةأعضاءأنوالواقع.الأساسيةالإنسانيةالمؤسسات

فىيشاركونفهم،وجدانيةروابطتربطهمالواحدة

الجماعةأعضاءنحوبالالتزامويشعرونبالانتماءالإحساس

الاخرين.

الصحبة،أجلمنجماعاتفىالأزلمنذالبشرارتبط

منالجماعاتأولىوتكونت.والحمايةوالمساعدة

منمعينةمساحةيسكنونالناسمنصغيرةمجموعات

ولديهامنعزلةالجماعاتهذهمعظهما.كانتالأرض

معقويةبصورةالأعضاءهويةوتتطابق.الذاتيألاكتفاء

هذهفيالعضويةكانتوقدومواقفها.الجماعةقيم

طوالالناسمنكثيرعاشوقدالاستقرار،إلىتميلالجماعة

هذهمثلأنوالواقعنفسها.للجماعةينتمونوهمحياتهما

المناطقمنكثيرفيموجودةمازالتالتقليديةالجماعات

الريفية.

فقد.الأخيرةالاونةفيأهميتهاقلتقدالج!عةإن

أدوارها،بأداءأخرىمؤسساتمنكبيرةأعدادقامت

والحكوماتوالنقاباتالمدارس:تشملالمؤلسساتوهذه

ا!طسية.واالإقليمية

الجماعاتفأعضاءبمتختفلمالجماعةفإن،ذلكومع

فإن،ذلكمنوبدلأ.نفسهالمكانفييعيشونقدالحديثة

علىجماعةيكونواأنيمكنمختلفةمناطقمنالناس

قامتالفحغطجماعات

فيالرجاللتجنيد

البريطانية.الملكيةالبحرية

الرجالمعظموكان

لصرع!ساعدواالذي!

الحروبفىبريطانيا

المجبرينم!الالليونية

الحدمة.على
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أساسعلىأو،العنصريأوالعرقيالأصلمنأساس

الصداقة.أوالعملأووالسياسيةالدينيةالمعتقدات

الأحياء.علمفيمختلفمعنىلهاالجماعةوكلمة

منجموعةبأ!االجماعةكلمةيعرفونالأحياءفعلماء

ويعتمدنفسهالمكانفيمعاتعيشوالحيواناتالنباتات

وأالصحراءجماعةالعلماءيدرسوقدالآخر.علىأحدها

المستنم.جماعة

هـ،097-)725إسحاقأبو،جماعةابن

بنإبراهيمالدينبرهانإسحاقأبوام(.1325-388

جماعة.بابنالشهيرسعداللهبنمحمدبنعبدالرحيم

وفاةبعدالتدريص!وتولىبمصر،ولد،وقاضوفقيهمفسر

العلماءرئاسةإليهوانتهتبمصر،القضاءتولىثم،العلائي

أبيه.بعدالمقدسببيتالخطابةوتولى

وده،العطريةوالفرائدالقدسيةالفوائد:كتبهمن

كبير.تفسير

4912هـ،767-)496عمرأبو،جماعةابن

بنإبراهيمبنمحمدبنعبدالعزيزعمرأبوام(.365-

حافظاكان.دمشقأهلمن،الدمشقيجماعةبنسعدالله

درس،عصرهعلومجلفيشساركومدرسا،وفقيهاومفتيا

القضاءتولى.بدمشقعساكروابنالقواسبنعمرعلى

بمكة.توفي.الشابمقضاةيعينوكانطويلةمدةبمصر

المناسك؟فيالاربعةمذهبإلىالسالككتبهمن

.كتابفييوجدلافيماالألبابنزهة،الصغرىالمناسك

الشعرزكي،أحمد،شاديأبوانظر:أبولو.جماعة

إدراهيم.ظجي،(؟الحديث)الشعر

أنظر:.الغربلمحيالدوليةالإسلاميةالجماعة

السود.المسلمون

(.الحديث)الشعرالشعرانظر:.الديوانجماعة

سبعةمنمؤلفةمجموعةالرافيليةقبلجماعة

فيالفنإصلاحأرادواإنجليز،شمبانوشعراءرسامين

وأطلقوا.بما848عامفىاللاسمهذاواختاروا،بلدهم

كانوالانهمالرافيليةقبلجماعةاسمأنفسهمعلى

منوالخاليالبسيطالإيطاليالرسمبألمسلوبمعجبين

عشرالسادسالقرنأوأئلفيرافائيلأعمالقبل،التكلف

.الميلادي

هولمانوليمالرأفيليةقبلجماعةأركانأبرزمنكان

روزيتي،جابريلودانتي،ميليهإيفرتجونوالسير،هانت

ومحاولتهابرومانسيتهاالجماعةوأشعارلوحاتوتمتاز

الجماعةاستمدت.الأخلاقيةالجوانبعنالتعبير

أعمالها،منالعديدفيالبعيدالماضيمنموضوعات

لممخرالبدايةفي.وأدبيةدينيةموضوعاتمنهاعددويتناول

حازتأنهاإلابمالرافيليةقبلجماعةمنالإنجليزالنقاد

الإنجليزيالفنىالناقددعمعلىحصلتأنبعدالقبول

قبلجماعةانقسمتام854عاموفيرأسكين.جون

نفسها.علىالرافيلية

دانتي،روزيتيبمإيفرتالسيرجون،ميليه:أيضاانظر

جابريل.

أبودو(.)جاعةال!ثعرانظر:شعر.مجلةجماعة

وأالحكومةفيهتقومواقتصاديسياسينظامالجماعكية

وسائر،والمصانع،الأراضيبامتلاكمجموعاتفيالناس

الجماعية(النزعةو)1الجماعيوننشأوقد.ايإنتاخوسائل

فعلردبمثابةالتاسئكلشرالقرنمطلعخلالالغربفي

رواجاالاقتصاديةالنظمأكثر،الرأسماليةضدثوري

،للممتلكاتالأفرادباحتكارتناديفالرأسمالية.انذاك

ادعىبينما،الأعمالفيالحكوميالتدخلمنقدروبأقل

والبطالةالفقرإلىأدتقدالأفكارتلكأنالجماعيون

الذينومن.العمالكاهلأثقلتجمةأخرىومصاعب

روبرتأمثالمنالكتاببعضالجماعيةإلىيدعونكانوا

هؤلاءدعافقد.الفرنسيفورييزوشارل،البريطانىأوين

والملكيةالتعاونعلىيقومجديداقتصادينظامإنشاءإلى

الكوميوني.المجتمعانظر:.الجماعية

القرنأواخرخلالالجماعيةمنعديدةأشكالنشأت

الضقابية،أيبمالسنديكاليةذدكومن،الميلاديعشرالتاسع

شؤونها،ويديرونالمصانعالعماليمتلكأنطالبتالتى

يمتلكهاتجاريةأعمالكانتالتيالتعاوياتأيضاومنها

أوضحولعلخدماتها.منيستفيدونالذينالأشخاص

والاشتراكية.الشيوعيةفيتتمثلالجماعيةعلىالأمثلة

مذهب.،النقابية؟الاشتراكيةبمالتعاونية:أيضاانظر

هـ،006-)541الدينتقيالجماعيلي،

بنعبدالغنىمحمدأبوالدينتقيأم(.4711-402

ثمالجماعيلى،المقدسيسروربنعليبنالواحدعبد

العابد.القدوةالحافظالعالمالإمام.الدمشقى

المحتلة،بفلسطيننابلسقرىمنبجماعيلولد

الإسكندريةثمبغدادإلىسبيلهفىورحل،العلموطلب

طاهرأبو:شيوخهومنوغيرها،والموصلوأصبهانومصر

الجيلاني،القادروعبد،المدينىموسىوأبو،السلفي
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قدامة،لنالموفق:منهمجماعةالعلمعنهوتلقى.وغيرهم

وغيرهم.واليونينيالإشعرديوالخطيبالمقدسيوالضياء

كريماالمنكر،عنناهيابالمعروفآمرامتعبداوكان

وقته،علىالمحافظةشديدوإيثار،إحسانصاحب

معتقدهبسببوأوذيابتليوقد.فراسةصاحب

توفاهأنإلىكذلكيزلولم،وقتهفىالأشاعرةومخالفته

علىمستخرجمنها:كثيرةعلميةآثاراخلفأنبعدالله

الأحاديثعيونفىالمصباحاسمهالصحيحين

رجالمعرفةفيالكمال،الكبرىالأحكام،الصحاح

وغيرها.الستةالكتب

اعلسمة(بما:خ)وا!م!فة،علم،الجمالانظر:.اوول

:المعرى(.)الحمالوالآدابالفنون

وعالممفكرأم(.أ-299)289حمدانجمال

بعبارةصاغهاعلميةكتبعدةأصدرمصريجغرافى

والمثقفين،والقراءالباحثينإليهاجذبترصينةأدبيةعربية

.الناسإلىالجامعىالحرممنالجغرافياعلمنقلحيث

والعالممصرعنللتأليفونهارهليلهووهبالمجتمعاعتزل

عاما.ثلالينلنحوالعربي

)فؤادأغاهرةاجامعةمنالادابليسانسعلىحصل

مرالجغرافيافىالفلسفةودكتوراهأم(489-الأول

درجةحتىالتدريسوظائفسلك.ام539ريدنججامعة

عاممنذوالكتابةالعلمىللبحثتفرخثمللجغرافيا،أستاذ

.ام639

منها:والسياسيةالموسوعيةالمؤلفاتمنعديدله

العربي،العالمفيدراساتأجزاء(؟)4مصرشخصية

فيالارضاستثمارتاريخبمالمدنجغرافيةبمالبيئاتأنماط

؟القاهرةوحديثا،قديماالدلتاوسطفيالسكانبمالعالم

أنثروبولوجيا.اليهود

التشجيعيةأسدولةاجائزةعلىحمدانجمالحصمل

الاجتماعيةالعلومفيالتقديريةالدوأ!ةوجائزةأم،959

العلميالتقدممؤسسةمنالعلمىالتقدموجائزة،أم869

.م9891بالكويت

والتدفقالسلاسةمعبالموضوعيةكتاباتهاتسمت

والأفكارالاراءمنكثيرايقدمأنواستطاعالتعبير،وحسن

.المعاصرةالعربيةالسيامميةالقضايامختلفحولالجديدة

أهـ،315-)4ء12الأفغانيالدينجمال

صفترأو)صفدرصفدربنمحمدأم(.1838-798

جمال،الحسيني(الصفوفمخترقمعناها:فارسعيةكلمة

الذينالأفذاذعصرهرجالوأحد،إسلاميمفكر.الدين

أبادأسعدفيولد.الشرقحضارةإحياءفيساهموا

والعربيةالدينيةالعلوموتلقى.بكابلونشأ،بأفغانستان

والأفغانيةالعربيةاللغاتيجيدوكان.الرياضياتفيوبرع

باللغاتإلماموله.والتركيةيتيةوالسنس!والفارمحية

والروسية.والفرنسيةالإنجليزية

سنةوحجالهند،إلىسافرفقدبمالرحلةكثيركان

بكابل،وأقامأفغانستانإلىوعادأم856هـ،أ273

الامشانةإلىرحلثم.خانمحمدحكومةفىوشارك

أعضاءإلىوانضمام868أهـ،285سمة)إسطنبول(

هـ،أ288سنةمصرإلىتركيامنونفى.المعارفمجلس

الدينيالإصلاحنشرعلىوعملهناكفاستقرأم،871

.عبدهالشئمحمدمنهمكثيرونأسهوتتلمذ،والسياسى

سنةالمصريةالحكومةنفتهولمامحمد.،عبدهانظر:

باريسإلىثمأبادحيدرإلىرحلام987هـ،أ692

العروةجريدةعبدهمحمدالشيختلميذهمعفيهاأنشأالتي

ومكثروسيا،فيأرئمشواتنحوأقامكما.الوثقى

دعاهالذيالدينناصرإيرانبشاهشالتقىألمانيا،فيقليلا

ضيقأنبعدلندنإلىعنهارحلثمإليهاشسافر،بلادهإلى

منبدعوةالآستانةإلىلندنمنوسافر.أصشاهاعليه

التعرضعنالكفمنهطلبالذيالحميدعبدالسلطان

فيعنهوالكتابةخلعهعلىالتحريضفتركإيراد،لشاه

الصحف.

مثلالصحفبعضفيمستعاربتوقيعيكتبكان

أحد-إسحاقأديبيصدرهاكانالتيمصرصحيفة

الأفغانيوكان.إسحاقأديبانظر:.الأفغانيمريدي

يكثريكنولم.العقلكبير،الأخلاقكريم،وا!ئالاطلاع

والعلن.اسرفيالدعوةإلىلانصرافهالتصنيصمن

الردرسالةبممطبوعوهو،الأفغانتاريخ:مصنفاتهمن

محمدالشيختلميذهبترجمةمطبوعة،الدهريينعلى

كتابفيآرائهبعضالخزومىباضماوجفمحمد.عبده

مدكورسلامولمحمد.الأفغانيالدينجمالخاطرات

فيالفكريةالنهضةباعثالأفغانيالدينجمالكتاب

.الشرق

السم.لهدس:ويقالفكه،فىبالسرطانأخيرامرض!

سنةأفغانستانإلى-بعدفيما-رفاتهونقلبالآستانةوتوفي

.أم439أهـ،363

الحاجب،ابنانظر:.الحاجببنالدينجمال

الدين.جمال

جمال،مالكابنانظر:.مالكبنالدينجمال

الدين.
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جمالمنظور،ابنانظر:مئظور.بنالدينجمال

الدين.

جمال،واصلابنانظر:.واصلبنالدينجمال

الدين.

جمال،الحصيريانظر:.الحصيريالدينجمال

المحامد.أبوالدين

الدين.جمالالزيدعي،انظر:.الزيلعيالدينجمال

جمال،القاسمىانظر:.القاسميالدينجمال

الدين.

جمالالقونوي،انظر:.الدولوىالدلنجمال

الدين.

الدين.جمال،المزيانظر:.المزيالدينجمال

الشماليةأمريكاغاباتفيتنموزهرةالردلع!جمال

ومنجورجيا،ونوفاسكوتيامابينالواقعةالمنطقةفي

الضيقةالطويلةأوراقهاوتنمو.تكساسإلىساسكاتشوان

و!!رسم،3.وأء!نماإلىارتفاعهيصلساقمن

أزهاراويحملشيوعاالأكثروهوالفرجيني،نوعانمنها

جمالزهرةوتزهرحمراء.عروقذاتوقرنفليةبيضاء

لأنالناسمنكثيرادفعمماجدامبكرةالفرجينيةالربيع

النوعأماالخير،صباحربيعأومايوزهرةاسمعليهايطلقوا

بيضاء.فأزهارهكارولينافيينبتالذي

جمالوزهرة.الشماليةأمريكاغالاتفيتمموبريةزهرةالربيعجمال

وبيضاء.ورديةأزهارلهاأعلاهالفرجينىالربيع

لحطمحمدزادهجمال(.ا-)298راده!جمال

القصةكتابأوائلومنإيرانفيالحديثالأدبروادأحد

مجموعةام229ا-219سنةفيأصدرحيافيها،

فيونشرت،كانماياكمانعنوانتحتالقصيرةقصصه

الكتابةأسلوبملامحاستقرتالمجموعةهذهوبنشر،برلين

.إيرانفىالحديثةالنثرية

ودرسإصفهانفىزادهجمالعليمحمدسيدولد

عنبعامينذلكبعدواتجه،بيروتإلىولممافرطهرانفي

منالحقوقليسانسعلىوحصل،باريسإلىمصرطريق

آنذاكأشدهاعلىالأولىالعالميةالحربكانتفرنسا.

الإيرانيينمنالحريةدعاةإلىوانضمبرلينإلىفسافر

القصةوكانتكاوهجريدةفييكتبوبدأفيها.المقيمين

وأعادسكرالفارسيةهيزادهجمالنشرهاالتيالأولى

كا!.ماياكانمجموعةضمننشرها

هى:قصصستكانمايماكانمجموعةتضم

دبة،الخالةصداقة،سياسىرجلسكربمالفارسية

جزيرة؟الديكجزيرةعلي؟قربانالملاقبلمتاعب

لغةمنتقترببلغةكتبهاوقد،الدولةشجعان،اللفت

الأسلوبإلىأكثرموجهةعنايتهوكانت.العامة

كتاباتهفي!صلأنالأصلىهدفهكانحيثوالصياغة

اللغةفيمتداولهومماومصعطلحاتهمالعامةكلمات

طبيعةإلىكبيرةبنسبةهذاقربهوقد.عصرهفيالفارسية

العابدينزينالأسلوبهذافيوقلدهالقراء،وذوق

أكبرعليقلدهكما،بيكإبراهيمسفررسالةفىالمراغي

منعليهاأطلقالقصيرةالمقالاتمنمجموعةفىدهخدا

.وهناكهنا

بعددائمةبصفةأقامأنهرغمزادهجمالأكدوقد

والثقافةالإيرانيةاللغةعلىالمحافظةعلىإيرانخارجذلك

كمايستلهمها،فكان،ملحوظةبصورةالخاصةوالتقاليد

.بأولأولأالإيرانيةوالثقافةالفارسيةاللغةتطوريتابعكان

كماالمعاصرينوالإيرانيينلإيرانالنقدتوجيهيمنعهلملكن

الديوانوراعي(،91)42المجانيندارالهجائيةروايتهفي

.المعاصرةالإيرانيةالثقافةهاجموفيهما(491)6

أسوانسد،السويسأزمةانظر:عيدالئاصر.جمال

تاريخمصر،)جدول(،مصر،جمالالناصر،عبد،العالي

هـ(.ا372ام529يوليو)ثورة

الشعورطبيعةالجمالعلميدرس.صكلم،الجمال

يفكر.الفنيالعملفيكامنةلهالمكونةوالعناصربالجمال

بعضتبدولماذايتساءلونعندماالجمالعلمفىالناس

إذاعماأو،جميلغيرالآخروبعضها،جميلةالأشياء
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الفنيةاللوحاتتفسيرأولابتكارأساسيةقواعدهناككانق

.الجيدةوالموسيقىوالقصائد،

كما،عامبوجهالفنونالجمالعلمعلماءيدرس

فيالختلفةالحقبوثقافاتالختلفة،الثقافاتفنونيقارنون

،عديدةولسنينلها.المنهجيةمعرفتنالتنظيموذلك،التاريخ

.الجماللعلمالمحوريةالمشكلةتعدالجمالدراسةكانت

منعديدةأخرىجوانبليشملالانالموضوعاتسعوقد

الفنعلاقةفهمالجمالعلمعلماءويحاول.الفنون

يعيشوناشتىوبالثقافات،يتعلمونهوبما،الناسبأحاسيس

،يجمعونفإنهم،الفهمذلكإلىوللوصولفيها.

وبالخبرة،بالفنونالمتعلقةالمعلوماتويفسرون،ويصنفون

إذامااكتشافالجمالعلمعلماءيحاولكما.الجمالية

علىالناسيساعدمما،الفنونلنقدمعاييرهناككانت

قدرها.حقالفنونأنواعمختلفتقدير

الفنية،بالأع!الالمتعلقةالنظرياتدراسةجانبإلى

والجمهور.الفنالينفهمفييرغبونالجمالعلمعلماءفإن

الفنانين،تصورلكيفيةبمعرفتهميتحسنللفنفهمهمإنإذ

الفنانينأنضطةيجعلالذيوالسبب.وأدائهموابتكارهم

مافهميحاوأ!نكما.الفنانينغيرأعمالعنمختلفة

ذلكوبعد.أغنايجربونعندماالناسلأحامميسيحدث

فيالفنتأثيركيفيةباستقصاءالجمالعلمعلماءيقوم

وقيمهم.ومعتقداتهمالناسأمزجة

أعطيوقد،الفلسفةفروعمنفرعأحدثالجمالعلم

القرنأواخرفيمرةلأولاستخدمالذي،بهالخاصالاسعم

قدامىمنابتداء-الفلاسفةأنبيد.الميلاديعشرالثامن

تحدثوقد،الفنفلسفةناقشوا-الحاليالعصروحتىالإغريق

وأشار،وللمجتمعللناسنافعاالفنكانإذاعمامعظمهم

بمفوائدهجانبإلىمخاطر،ذايكونقدالفنأنإلىبعضهم

بدرجةالفوضىيوقعانوالفنانينالفنبأنالقليلونجادلكما

معظماأنغير.الاجتماعىالنظاميهددانبحيث،كبيرة

عنالتعبيرلنايتيحلأنهأ!ن،ابجدوىيؤمنونالفلاسفة

لناينقلأو،وبالعالمبأنفسنامعرفتنامنيزيدأوعواطفنا،

الجمالعلماعلماءيستخدم.الختلفةأضقافاتواالحقبتقاليد

يستخدمونكما.اسمالفةالحقبفسونلفهمالفنتاريخ

وإدراكناخيالنامعحواسناتفاعلكيفيةلفهمالفنسيكلوجية

بكللاستمتاعنامرشداالفنوننقدويعد،للفنتجربتناعند

علممثل-الاجتماعيةالعلوموتساعد.حدةعلىفنيعم!!

كيففهمعلىالجمالعلمعلماء-الاجتماعوعلمالأجناس

كما.الأخرىالإنسانيةأجاتبالفعا،الفنوتقديرابتكارلمجصل

فىالفنوناختلافكيفيةأيضاالاجتماعيةالعلومتوضح

والثقافية.والاجتماعيةالماديةبالبيئاتصلتها

الأدبية.الفنون؟الفلسفة:أيضاالظر

بهلوانيةتمارينمتنافسكلفيهايؤديرياضةالجميار

فيهاويتبارى.الجمبازمعداتمنمختلفةأنواععلى

الرياضية.للألعابصالةفيمنافسةفيأكثرأوفريقان

والنساء.الرجالفرقمنلكلمنفصلةمنافساتوهناك

التيالنقاطعددويقررون،اللاعبأداءالحكاميراقب

التوازنتنميةإلىالجمبازرياضةوتؤديعليها.يحصل

إلىالجمبازلاعباتمعظموتصل.والقوةوالمرونةوالتحول

13منالأعمارخلالالرياضةهذهفىالمستوياتأعلى

أبطالعمرمتوسطفيبلغللرجالبالنسبةأما،سنة91إلى

سنة.12الجمباز

إحدىفىمدرسوهو،جانفريدريكالألمانيقام

أوائلفيالجمبازمعداتأولببناء،الحدسةالجمبازمدارس

منجزءاالجمبازأصبح.الميلاديعشرالتاسعالقرن

صورتهافىالألعابهذهبدأتأنمنذ،الأوليمبيةالألعاب

أدتالعشرينالقرنسبعينياتوفى.أم698عامالحديثة

جعلإلىالأوليمبيةللألعابالواسعةالتلفازيةالتغطجة

.المشاهدةتستحقرياضةالجمباز

الرجالمسابقات

مسابقاتستمنللرجالالجمبازمنافساتتت!صن

الأرضيةالحركات-ا:كالاتىوهي.معينترتيبفيتتم

حصان4-جهازالحلقجهاز3-الحلقحصانجهاز2-

اللاعبويسمىالعقلةجهاز6المتوازيجهاز5-القفز

عام،جمبازلاعبالمستالمسابقاتكلفييشاركالذي

فقطمسابقتينأومسابقةفييشاركالذياللاعبأما

متخصص.جمبازلاعبفيسمى

بساطعلىالحركاتهذهتؤدى.الأرضيةالحركات

الحركاتمنسلسلةبأداءاللاعبيقوم2.أم2مساحته

علىالوقوفوتتضمن،والقوةوالمرونةالتوازنتتطلبالتي

.والدوراناتالهواء،فىوالشقلبات،والوثبات،اليدين

05عنيقللازمنفيالأرضيةالحركاتإنهاءويجب

ثانية.7.علىولايزيدثانية

سمأ63يبلطولهجهازوهو.الحلقحصانجهاز

خشبيتانقبضتانأعلاهفيويوجد.سم36وعرضه

يرتكز.سما27الأرضعنارتفاعهمايبلغالحلقتسميان

بينما،جسمهتحملاناللتينبيديهالقبضتينعلىاللاعب

الحصانجانبىحولدائريةحركاتفىرجليهيؤرجح

تدعىحركاتبأداءاللاعبويقوم.توقفبدونوأعلاه

موقعويبدل،جانبكلعلىواحدةبرجلويبدأ،المقص

عليهويجبآخر.جانبإلىجانبمندأركلمارجليه

يرفعبينما،واحدةيدعلىالاستنادكثيرةأحيانفي

تحتها.منرجليهليؤرجحالاخرى
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يديهالمتسابقيستخدم.الحلقحهازعلىتؤدىالحلقحصانمسابقة

توقف.دونسريعةحركاترجليهويحرك،وزنهلحمل

يبقيأدالمتسابقيحاول.متدليتينحلقتينعلىتجرىالحلقمسابقة

بحسمه.الحركاتمنلعددأدائهأثناءفيثابتتينالحلقتين

ويعتمد،طويلينخشبيينعموديىعلىالمسابقةتتم.المتوازيجهاز

قوةتتطلب،بهلوانيةحركاتبأداءيقومثم،يديهعلىفيهااللاع!

.ومهارة

حلقتينعلىالحلقجهازمسابقةتجري.الحلقجهاز

اللاعبيقفز.أسلاكبوساطةسم2ء.ارتفاعمنتتدليان

ثاتجتينيبقيهماأنويحاول،بالحلقتينويمسكأعلىإلى

اليدينعلىالارتكازالحركاتوتتضمن.اللعبأثناء

قوةأوضماعفىجسمهاللاعبويدعم.الكاملوالدوران

اللاعبيقوم،المثالسبيلفعلى.فذةقدرةتتطلبمتباينة

العموديالوضعفيجسمهبتدعيمالحركاتإحدىفى

البقاءايضأالحركةهذهوتتضمن،للجانبينذراعيهمدمع

ثانيتين.لمدةحركةأيبدونالوضعهذافى

علىالقفزحصانمسابقةتؤدىالقفز.حصمانجهاز

علىيحتويلاولكنه،الحلقحصمانبجهازشبيهجهاز

إلىويقفز،الاقترابممرعبربالجرياللاعبيقوم.الحلقتين

إحدىبوضعولمجومالارتقاء.لوحةفوقمنوالأمامالأعلى

يحاولبينماللاستناد،الحصانعلىأوكلتيهمايديه

يأتأديةأوالشقلبةوأداءالهواءفيالدورانويمكنه.تجاوزه

يقفزالمبارياتبعضوفي.العديدةالحركاتمنحركة

نتيجةمتوسطهىالنهائيةالنتيجةوتكون،قفزتيناللاعب

مرةاللاعبفيقفزالعالميةالبطولاتفيأما.القفزتين

.واحدة

عمودينعلىالمسابقةهذهتجرى.المتوازيجهاز

عنعمودكلويبعداسم،65حوالييرتفعانخشبيين

يستند.الكتفعرضعلىقليلاتزيدمسافةألاخر

اليدينعلىبالوقوفويقوم،العمودينعلىبيديهاللاعب

علىيحافظأنويجب.أخرىبهلوانيةحركاتوأداء

الثباتتتطلبالتيالحركاتمنحركةكلفىاستقراره

أخرىقوةحركاتأدائهإلىإضافة.ثانيتينأوثانيةلمدة

ببطء.وتؤدىعاليةقدرةشطلب

فولاذيعمودعلىالمسابقةهذهتجرى.العقلةجهاز

بينويثبت،الأرضعنسم2هيرتم!ء،الشيبعضمرن

بهماأواليدينلماحدىبالعموداللاعبيمسك.دعامتين

ويقوممتكرر.بشكلحولهبالدورانيقومبينمامعا،

كامل.توقفبدونبهلوانيةحركاتبضعبأداءاللاعب

يتضمنوهذا،جسمهوضعيعكمم!أنيجبذلكوخلال

بعضأداءمنهيتطلبكماالعمود.علىالقبضتغيير

وهوالإمساكيعاودثم،القضيبيتركبحيث،المناورات

المسابقةهذهاللاعبينبعضوينهيالهواء.فىلايزال

ويترك،القضيبحولبسرعةفيدور.رائعبترجل

قبلالهواءفيبالشقلبةيقومأونفسهحولويلف،القضيب

.الأرضعلىالهبوط

.مسابقاتستمنتتكون.للرجالالعامةالمنافسة

أداءاللاعبعلىيتوجبوالدوليةالوطنيةالبطولاتوفي

اللاعبيؤديثم،مسابقةكلفيإجباريةحركات
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بتأديةالستالمسابقاتهذهمنكلفياختياريةحركات

تقتصرالدوليةالبطولاتوفى.الحركاتمنيريدما

العامين.الجمبازلاعبيعلىالمشاركة

النساءمسابقات

وفقأوهي،مسابقاتأرلغالنسويالجمبازمسابقات

جهاز2-القفزحصانحهاز-أ:يليكماأدائهالترتيب

التوازنعارضةجهاز3-الارتفاعاتمختلفالمتوازي

الأرضية.الحركات-4

حصانجهازمسابقاتتؤدىالقفز.حصانجهاز

مسابقاتفييستخدمالذينفسهالجهازعلىالقفز

طوله.علىوليسالحصانعبريقفزنالنساءأنإلا،الرجال

ذاتالقفزةلكنمرتيناللاعبةتقفزالمنافساتمعظموفى

تسجل.التىهيالأعلىالنتيجة

هذهفيتتبارى.الارتفاعاتمختلفالمتوازيجهاز

خشبيينقضيبينمنمكونجهازعلىاللاعباتالمسابقة

والاخص،الأرضعنسم362يرتفعأحدهما،متوازيين

فيالقضيبينأحدحولاللاعبةوتدور.سمأ57يرتفع

ومرونةرشاقةتتطلبالتيالمناوراتبمضأداءمعمرةكل

فيآخرإلىقضيبمنبسرعةاللاعبةوتنتقل.عالية

.مستمرةحركةعلىللإبقاءمحاولة

عارضةعلىالمسابقةهذهتجرى.التوازنعارضةجهاز

والوثببالقفزاللاعبةوتقومسما.أ.عرضهاطويلةخشبية

أعاملاأطولامنوالاستفادةفوقها،والشقلبةوالجري

بالحركاتتقومالتيهياللاعباتوأفضل.للعارضة

ألاويجبالجسما.ودورأنالخلفإلىوالشقلباتاللولبية

ولايزيد،ثوانوعشردقيقةعنالحركاتأداءوقتيقل

ثانية.وثلاثيندقيقةعلى

يشبهبساطعلىالحركاتتؤدى.الأرضيةالحركات

الحركاتوترافق،الرجالمسابقاتفيالمستخدمالبساط

الموسيقىمعحركاتهاتنسيقاللاعبةتحاولحيث،موسيقى

دقيقةعنلايقلزمناتأخذأناللاعبةعلىاختارتها.التي

لإظهارثانيةوثلاثيندقيقةعلىتزيدولاثوانوعشر

والشقلبة.والرقصالبهلوانيةالحركاتفىمهاراتها

كلالمنافسةهذهتتضمنللنساء.العامةالمنافسة

تؤديوالعالميةالوطنيةالمسابقاتوفى.الأربعالمسابقات

حركاتثممسابقةكلفىإجباريةحركاتلاعبةكل

فيبالاشتراكالجمبازلاعباتلعمومويسمح.اختيارية

العالمية.المنافسات

الجمباز،منافساتمنخاصنوعالإيقاعى.الجمباز

بعضتتخللهاإيقاعيةحركاتبأداءاللاعبةفيهتقوم

الأداةوهذهاليد.فيتحملأداةاستخداممع،المناورات

ويؤدىحبلا.أوشريطاأوطوقاأوسوطاأوكرةتكونقد

فىالمعستخدمبذلكشبيهبساطعلىالإيقاعيالجمباز

موسيقى.اللاعبةأداءويصاحب.الأرضيةالحركات

تقويمويتم.ثانية9و.06بينالحركاتوتستغرق

بهاتقومالتىالحركاتوصعوبةرشاقةعلىبناءاللاعبات

مسابقةدخلت.الأداةوالتقاطإطلاقمهارةمتضمنة

عامالصيفيةالأوليمبيةالألعابضمنالإيقاعيالجمباز

.أم849

الجمبازفيالمنافسات

الحركاتفيبدقةالأخطاءالحكاميراقب.التحكيم

وأالخاطئالو!إلجسديأوالسقوطمثلالإجبارية

فيأماالأداء.خلالوالتوقفاتالبطءأوالحركاتحذف

درجةعلىبناءالنقاطالحكامفيعطيالاختياريةالحركات

.الحركاتومجموعوالشكل،الصعوبة

مسابقة.لكلدرجاتعشرمندرجةأعلىوتكون

أماخطأ.لكلالنقاطأعشارأوكاملةنقاطاالحكامويطرح

للحركاتنقاطاالحكاميمنحفقد،الاختياريةالحركاتفي

الخاصة.الصعوبةذاتوالحركاتالاصيلة

بينهممنحكامخمسةيشتركالرجالمسابقاتفي

نقاطتستخدملاالأغلبوفى.التحكيمفيالحكامرئيس

سجلهاالتيالنقاطالحكامرئيص!يأخذبل،الحكامرئيس

رئيسويحسب.النقاطوأدنىأعلىبحذفويقوم،الح!صام

بمالوسطينالنقطينمتوسطبأخذالنهائيةأسدرجةاالحكام

فإنمعيئا،حداالؤسطيينالنقطتينبينأسفرقاتجاوزفاذا

تؤخذالعالميةالبطولاتوفي.نقاطهيستخدمالحكامرئيس

للفريق.كنتيجةوتححسبلتجمعلاعبينخمسةأعلىنقاط

منستةالحكامعددفيكونالنساء،منافساتفيأما

النقاطأعلىبحذفالنتيجةوتحعسب.الحكامرئيسبينهم

ليكونالباقيةالأربعالنقاطمتوسطيؤخذثم،النقاطوأقل

النهائية.النتيجةهو

الأوليمبية.الألعابأيضا:انظر

والحيواناتالإنسانلرأسالعظميالإطارالجمجمة

منتتكونعلبةوهى.الفقريالعمودذاتالأخرى

وتتكون.الوجهتكونوعظام،بالدماغتحيطعظام

منهاثمانيةتحيط،عظمة22منالإنسانجمجمة

علىويطلق.الرأسقحفيسمىماوتكونبالدماغ

العظاموهىالقحفية،العظامالثمانيةالعظامهذه

عندالوتديوالعظم(الرأسمؤخرة)عظامالقذالية

الجمجمةأعلىالجداريانوالعظمان،الجمجمةتاعدة

الأذنين،فوقالصدغيانوالعظمانجدارها،وعلى

الأنف.فىالغربالىوالعظم،الجبهةفيالجبهيوالعظم



944وهببنعميرالجمحى،

للجماجممقارنةأحجام

حمان

الوجهللجمجمةالمتبقيةعشرالأربعةالعظاموتكون

الوجهية.العظاموتسمىوالفك

عظامكلفإن،السفليالفكعظمعداوفيما

غير.وصلبةموحدةبنيةتشكلالراشدللشخصالجمجمة

عندلينةتكونالنموطورفيالأطفالجماجمعظامأن

العظامتنموقليلةسنواتبعدولكن.العظاممفاصل

بينالاتصالخطيحسمىصلبامتعرجامفصلالتشكل

بطريقةالحيوانجماجمخلقتوقد.الجمجمةعظام

وأفالذئب.الحياةفيلأسلوبهوفقاغذائهتناولفىتساعده

حادةوأسنانقويانفكانلهما،المثالسبيلعلىالقط

ذاتأسنانهالحصانيستخدمبينما،الفريسةوتمزيقلقبض

الحشائشوطحنلتقيمالعريضوفكهالمفلطحةالحواف

لتناسبمبسطةانسيابيةجمجمةوللحوت.والنباتات

الماء.فىحياته

الفك،الرأسالخشاء؟،الإنسانجسمأيضا:انظر

الأسفل.

-756هـ،231-)913سلامابنالجمحبى،

سالمبنعبيداللهبنسلامبنمحمدابوعبداللهم(.845

رائد.الجمحيمظعونبنقدامةمولى،البصريالجمحي

الهجريين.والثالثالثانيالقرنينفيالعربيالنقدروادمن

سلامفأبوه،والروايةبالعلمتهتمأسرةفي،بالبصرةولد

عنهروى.الحديثرواةأحدعبدالرحمنوأخوه،راوية

تلقىالأسرةهذهوفي،وغيرهمحاتموأبوزرعةوأبومسلم

والرواية.والأدببالعلمصلتهوزادت،الأولتعليمه

فروعمختلففىالعلماءمنطائفةعنبالأخذوصقلها

عثمانبنأبان:منهمطائفةعنفروى،عهدهفيالمعرفة

الأحمروخلفبرد،بنوبشار،والأصمعي،البجلي

بنمعمروأبوعبيدة،عياشبنوسلمة،الأنصاريوأبوزيد

الثقفيعمربنوعيسى،الحرمازيوأبوعلي،المثنى

وغيرهم.حبيببنويونسالضبيوالمفضل

أعلامعليهتتلمذفيه،وتبحرهالعلمفيتأهلهوبعد

السجستانىحاتموأبىثعلب:مثلوالرواةالعلماءمن

عبداللهوابنهحنبلبنوأحمدوالمازنىوالرياشي

وغيرهم.

مماويبدو.بالصدقموصوف،يرويهفيماموثوقوهو

ومعارفواللغةالقديمبالشعرعنايتهمؤلفاتمنإليهنعسب

مثل:إليناتصللممؤلفاتهمعظملكن،التاريخيةالعرب

بيوتاتكتابوالأشعار،الأخبارملحفيالفاضلكتاب

غريبكتاب؟الخيلواجراءالحلابكتاببمالعرب

فحولطبقاتهوإليناوصلالذيالوحيدوكتابه.القران

مطبوعوهوالشعراء.فحولطبقاتانظر:الشعراء.

شاكر.محمدمحمودحققهاالتيتلكطبعاتهوأفضل

فيوموقعهالجمحيشهرةتعودالكتابهذاوإلى

الأدبلمؤرخيمصدرافكان،العربيالأدبيالتاريخ

وتراجمالأشعارمنلكثيرمبكرةمدونةبوصفهوالنقد،

أوائلمنوبوصفه،والإسلاميينالجاهليينالشعراءمنعدد

وحوت،نقديةنظروجهاتعلىاعتمدتالتيالكتب

.مبكرةنقديةوملاحظاتتراثا

بعضفيللشكإثارته:الكتابهذافىالقضاياأهمومن

الأشمعارهذهانتحالفىونظريته،الجاهليالشعرمنالمروي

الانتحالهذاإلىدعتالتيللأسبابوتحديده،وتفسيره

عنوالرواية،القصاصعندوالإغرابالتميزفيالرغبةمثل:

ورغبة،القبليةوالعصبيات،الروايةتمحيصوعدمالصحف

تعنيهبماوالشعوبية،الملوكعندوالنفاقالتميزفيالرواةبعض

بمواصفاتنصوصإنجازعلىالعربغيرقدرةإظهارمن

ببغداد.توفى.القدامىالعربأنجزهمامعتشتبه

-؟هـ،22-؟)وهببنعمير،الجمحي

صحابي.الجمحيخلفبنوهببنعميرم(.643

لهم.طليعةوكان،المشركينمعفيهاوكانبدربعدأسلم

لقتلالمدينةإلىقادماكانأنه:إسلامهقصةعميريذكر

المسلمينمعاحداشهد.أسلمأنهإلاظ!سرواللهرسول

سيدإسلامفيسبئاكانأنهيذكرالمشاهد.منومابعدها

عالق.خلفبنأميةبنصفوانهوجمحبنيساداتمن

عمر.خلافةإلىعمير
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بنقدامةأنظر:.مظعونبنقداملأ،الجمحي

الجمحي.مظعون

-1124هـ،995-)518جمرةأبيابن

بنالملكعبدبنأحمدبنمحمدبكرأبوام(.302

،الأمويجمرةأبىبنوليدبنالملكعبدبنموسى

،المغربمسندالمعمر،الإمامالشيخ.المرسىالأندلسي

.محدثفقيه

أسودبنبكرأيمنوسمع،والدهمنالكثيرسمع

بنمحمدأبومنهسمع.وغيرهمرشدبنالوليدوأبي

وأجاززلالبنعلىوأبوعاتبنعمروأبواللهحوط

وشاطبةمرسيةقضاءوتولى،بالرأيعنىالأبار.ابن

،نشرهعلىعاكفا،مالكبمذهببصيراوكان،مرات

النباهةفيعريفاجزلآ،عدلآ،،البيانحسنفصيحا،

والوجاهة.

إقليدالآثار،معانيفىالأفكارنتائج:كتابصنف

منالمقتضبالبرنامجالسديد،النظرإلىالمؤديالإقليد

شىبأنباءالإنباءبمالأعلامبالعلماءالإعلامكتاب

الأند!.فيتوفي.خطاب

الذيالمزارعحيواناتأمراضمنمعدحادداءالجمرة

عصيةب!ستيرياوتسببهأيضا.البشريصيبأنيمكن

الجلد.علىكبيركدملالبشرعندالداءويبدأ.الجمرة

الرئتين.فتصيبالجراثيماستنشاقأيضايتمقدلكن

لمنتجاتأومصابلحيوانالتعرضعندالبشرالداءيصيب

الجزارونهمللإصابةعادةيتعرضونالذينوالبشر.الحيوان

وقد.والبيطريونمإلصوفوالمتعاملونوالرعاةوالمزارعون

حدوثمنالحيوانمنتجاتلتداولالمنظمةالقوانينحدت

البشر.لدىالجمرة

وحمىبرودةبالجمرةالمصابةالحيواناتلدىتظهر

بعدوىالحيواناتتصاب.فجأةوتموتوتشئ!وإلممهال

حيواناتالبيطريونويلقح.ملوثطعامأكلمنالداء

جثثيدفنونأوالمزارعونويحرق،الجمرةضدالمزارع

منالصحيحةالحيواناتويبعدون،المصابةالحيوانات

اللإصابة.مناطق

الجمرةبكتيريادافينكاسميرالفرنسىالعالمشاهد

الألمانيالبكتيرياعالموأثبت.أم085عامالأولىللمرة

وبذلك.الجمرةتسببأنهاأم876عامكوخروبرت

فيوساعدتداءتسببأنهايعرفجرثومةأولأصبحت

لقاحباسعتيرلويسوطور.الجرثوميةكوخنظريةإثبات

.الجمرة

لويس.باستير،،روبرت،كوخ:أيضاان!

منكبيرظبيالجمزبوكظبيظيي.الجمزدوك،

الأغبرللظبيينينتمي.الطويلةالقرونذاتاظباءا

ظبىيعيم!.بمالماريةأيضايعرفأنهكماوالأسود.

وتعيشإفريقيا.جنوبمنالحارةالمناطقفىالجمزبوك

يببارتفاعإفريقيا.شرقفىالماريةمنأخرىأنواع

كجم.023يقاربماويزنأم2،الكتفينعندالجمزبوك

قليلأومتقوسانومدببانمستقيمينشمبهقرنانوللجمزبوك

الخلف.إلى

أسمرأورمادياالغالبفىالجمزبوكظهرلونيكون

الرأسعلىسوداءعلاماتوحودبم،أبيضبطهولون

سريعاليسفإنه،وزنهولعظماظهر.واوالسيقانوالجانإت

حيوانا،12إلىعددهيصلقطيعفييعيش.الجريفى

بحثاوالبصلياتالجذورعندويحفربالأعشابويتغذى

الرطوبة.عن

إلىمائلبنفسجىأوأرجوانيلونهكريمحجرالجمش!

الخواتمصناعةفيالمجوهراتصانعويستخدمه.الزرقة

يوجدالمرومننوعوالجمشت.الزينةومشابكوالقلادات

الأوجه.سداسيةمدببةبلوراتشكلعلى

منالمكونةطبيعتهإلىيعودالحجرهذالونأنويعتقد

فىالجمشتتعدينيتموالمنجنيز.الحديد،مثل،الشوائب

وسريلانكا،والهند،وسيبريا،،وأروجواي،البرازيل

الشرقيالجمشتويعتبروكندأ.،والمكسيكومدغشقر،

.الياقوتمعدنمنأرجوانيانوعا

اسموهو،والصرفالعربىالنحودروسأحدالجمع

اثنتين.أواثنينمنأكثرعلىيدل

أنواعه

سالم،مذكرجمع:أنواعثلاثةإلىالجمعينقسم

تكسير.وجمع،سالممؤنثوجمع

لسلامةالسلامةجمعويسمى.السالمالمذكرجمع

منفأكثرثلاثةعلىيدللفظ،الجمععندالتغييرمنمفرده

حالةفيمفردهعلى(ونون)واوبزيادةالعقلاءالذكور

لهوكانوالجر،النصبحالتيفى(ونون)ياءأو،الرفع

يكنلمفإن(.فلاحين،)مدرسوننحو:،جنسهمنمفرد

غيرمناثنينمنأكثرعلىدلأو،جنسهمنمفردله

)أصحاب(،أولونحو:،بالجمعملحقاكانالعقلاء،

،أهلون،عزون،ثبون،بنون،سنون،أرضون،عالمون

ذلك.ونحو،التسعينإلىوبابهعشرون

المرادالاسمكانإذاسالما.مذكرجمعالاسميجمعكيف

علىوالنونالياءأو،والنونالواوزيدتالاخرصحيحجمعه

منقوصاكانوإذا(.مدرسين،)مدرسونمدرسنحو:،آخره



نحو:الياء،قبلماوكسرالواوقبلماوضمياؤهحذفت

حذفتمقصوراالاسمكانوإذاقاضين(.،)قاضونقاض

)أعلون(،أعلىنحو:عليها،للدلالةالفتحةوأبقيتألفه

إبقاءوجبكدوداالاسمكانوإذا)مصطفين(.مصطفى

كانتوإن)قراءون(،قراءنحو:،أصليةكانتإنالهمزة

وأالجمععندعليهاالإبقاءجازياءأوواوعنمنقلبةالهمزة

بناوون(.أووبناءونعداوونأو)عداءوننحوواواقلبها

اثنتينمنأكثرعلىيدللفظ.السالمالمؤنثجمع

)هندات(.هندنحو:،مفردهعلىوتاءألفبزيادة

الاسمآخركانإذاسالما.مؤنثجمعالاسميجمعكيف

كمااخرهعلىوالتاءالألفزيدتصحيحاجمعهالمراد

التأنيث،بتاءمختوماالاسمكانوإذا)هندات(.هند:في

فاطمةنحو،زأئدةأكانتلممواء،الجمعفيتحذففإنها

وإذا)عدات(.عدةنحو:أصل،منبدلآأم)فاطمات(،

كانفإنمضعفها،غيرساكنهاالعينصحيحثلاثياكان

صفحةنحو:،الجمععندعينهفتحوجبالفاءمفتوح

العينحركةإتباع)أيبالإتباعيسمىوهذا)صفحات(.

مضمومكانإذاأماالجف!.عندالمفردفيالفاءلحركة

لحركةالإتباعأوالفتحعينهفيفيجوزمكسورهاأوالفاء،

(غرفات،غرفات،)غرفاتغرفة:نحو،التس!يئأوالفاء،

مكسورأو)دمية(نحوياء،لامهالفاء،مضمومكانإذاإلا

،الإتباعلغةفيهماتأتيفلا)رشوة(نحوواولامهالفاء،

كانوإذاالواو.قبلالكسرةأوالياء،قبلالضمةلثقل

فأكثر،رابعةتكونحينياءألفهتقلبمقصوراالاسم

هدىنحو:ياء،أصلهاثالثةأو)حبليات(،حبلىنحو:

نحو:واوأ،تقلبواوأصلهاثالثةكانتوإذا)هديات(.

بقيتأصليةالممدودهمزةكانتوإذا)عصوات(.عصا

منبدلأكانتوإذا)وضاءات(.وضاءةنحو:،هيكما

كساءنحو:واوا،قلبتأوهىكمابقيتواوأوياء

،)سماءاتسماءونحو:كساوات(،،)كحساءات

نحو:واوا،قلبتللتأنيثالهمزةكانتوإذا(.سماوات

.()صحراوات!حراء

اثنتينأواثنينمنأكثرعلىيدلماالتكسير.جمع

رجلنحو:ظاهر،والتغيرالمفرد.صورةفيهوتغيرت

وطرق(.والجمعاللمفردفلكنحو:مقدر،أو)رجال(

)صنوان(،صنونحو،الزيادة:هيالمفردصورةفيالتغيير

نحو:،الشكلتبديلأو)تخم(،تخمةنحو،النقصأو

)أسد(.أسد

ماوهو،قلةجمع:نوعينإلىالتكسيرجمعوينقعسم

أربعة:وأوزانه(عشرةإلىثلاثة)منالقليلللعددوضع

فعلة،()أرغفةأفعلة(صحاب)أأفعال،)أنهر(أفعل

مالاإلىالعشرةفوقماعلىويدل،كثرةوجمع)صبية(.
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)ضبر(،فعل،)حمر(فعل:منها،وزنا32نهوزاوأ،يةنها

.()غرففعل

الجمعصيغةأحدوهوالجمعجمعأيضاالجموعومن

علىتجمع)قول(فكلمةبمالجموعمنتهىأوالمتناهي

أشبههاومافأقاويل)أقاويل(،علىأقوالوتجمع)أقوال(

الجمع.جمعصيغةممط

الجمععلىتدلأخرىأسماء

الجمعىالجنساسمالجفا-اسمأ-وهي

.ال!فراديالجنصاسم3-

معنىويتضمناثنينمنأكثرعلىيدلما.الجمعاسم

)مفردهجيعشنحو:،لفظهمنمفردلهوليسالجمع

اسمجمعوردوقد(.امرأةأورجل)مفردهقوم(،جندي

قوم(.الجفبملاسم)جمعاأقوامنحو:،الجمع

علىدالأالجمعمعنىيتضمنما.الجمعىالجنساسم

وأ)تمرة(،تمرنحو:بالتاء،مفردهوبينبينهويفرق،الجنس

رومنحو:،النعسببياءأوء()كمكمأةنحو:،العكس

.()عربيعرب،()رومي

ويصلحالجنصرعلىيدلماوهو.الإفراديالجنساسم

عسل.رماد،لبن،نحو:،والقليلالكثيرعلىيطلقأن

علم.،الصرفبمالاسمأيضا:انظر

كملمعرفةمعاأكثرأوشيئينلوضعطرلمةالأعكداد!جمع

يأ.تجمعالتيهيوحدهاالمتشابهة.والأشياءالمجموعيكون

معا.رصاصوأقلامتفاحجمعتستيملاأنك

من3ومجموعةتفاحات5منمجموعةلديكأنهب

طاولة.علىتفاحات

.تفاحات8منواحدةمجموعةفيمعاالمجموعتينالانضع

كملمعرفةمعاأكثرأومجموعتينتضععندماتجمعإنك

.المجموعيكون
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الجمعتعفم

مجموعةلتكوينجمعتهاالتيالأشياءعددلتعرف

محما.فيهاال!يرأوبعدها،تقومأنعليك،يدةب

حمراءزجاجكريات3خالدلدى.العدبواسطةالجمع

.واحدةمجموعةفيمعاوضعهازرقاءرجاجصيات4و

-ع،ح

وو!ئر!ثر"ع55

يوجدعدها.؟الأولىعةالمجموفىتوجدزجاخ!كريةكم

الثانية؟المجموعةفىتوجدزجاجكريةكم.كريات3فيها

فىمعاالكرياتالانضع.كريات4فيهايوجدعدها.

العدهذانسمى.كريات7هناكعدها.ثمثالثةمجموعة

4وكريات3تكونكمتعرفكىعددتإنكمعا.

.7تكون4و3أناكتشفتلقدمعا.كريات

أخرىدوائر4الانارسمدوائر.3رسمتأنكافترض

مسبقا.دوائر3بوجودتعلمأنت.الأولىالثلاثجانبإلى

555

الأربعالدوائرمنلكلوتشير3فىتفكرأنيمكنكلذا

المستمر،العدهذأويسمى.5،67،،4:وتعد،الجديدة

فى3تفكربأنمعا4و3يكونكمتعرفطريقهوعن

الدوائرعدتكملحتىالعدفىوتأخذ،الأولىللمجموعة

فيأسرعالمستمر،العدوطريقة.الثانيةالمجموعةفيالأربع

معا.عدهامنالاشياءجمع

بنات4يوجدأنهافترضالتفكير.بواسطةالجمع

نأحاول.القراءةطاولةحولبنات5والسبورةعند

مثلأالتفكير.طريقعنالإجمالىالبناتعددتعرف

.8يكون4و4أنمسبقاأعلم"إننىالتفكيرباستطاعتك

.بنات9-5و4أنيعنيهذا.أستزيدوه4لذلك

العدمنأسرعجمعطريقةوهومعا،التفكيرهذايسمى

المستمر.العدأومعا،

تفئمجموعتينأنتريدأنكافترض.التجميعإعادة

!أ!كلنيدةابىالمجموعةوأن،جديدةمجموعةفىمعا

مجموعيكونكمتعرلتأنهيفاءأرادتفمثلا،.أ.من

أعداد.خطرسمت،ذلكلاكتشاف.6و9العددين

1111111

.أدناهيظهركما6و9لتبينخطينرسمتثم

111111111111111111

01234567890111121314151671

مهماشيئارأتلكنها.15-6و9أنهيفاءوجدت

اخرين.خطينورسمت

الأسهلمن.و0156-6و9أنهيفاءوجدت

تحويلنسمى6.و9جمعمنهو01جمعللمبتدئين

تجميع.إعادة01و5المجموعتينإلى6و9المجموعتين

الأمثلة:بعضإليك

)2+01(12=4+8

7+8=هأ)5+01(

.)3+01(13=4+9

جمعك،مسائلتدوينعليكيجب.الجمعكتابة

إعدادتستطيع.تفكيركأولعدكسجللديكليكون

الصور:باستعمالسجل

.6-4و2:والكلماتالأرقامأ!باستعماأو

الأرقامباستعمالسجلعملوالأفضلالأسهللكن

:لإشاراتوا

وأ6=2+4

4

تستيم.تجمعإك)+(الجمعإشارةتخبرك،الأولالمثالفى

نأتعني)-(المساواةإشارة(.وأربعة)كاثنين4كا2تقرأأن

التيالمجموعةتساويالإشسارةطرفيأحدفيالتيالمجموعات

6-4+2تقرأأنتستطيع.الإشارةمنالاخرالطرففى

تكتبكيفالثانيالمثاليبينستة(.تكونانوأربعة)كاثنين

كلتسمى.ورقةعلىالجوابكتابةتريدعندماالجمعمسألة

جمعها()أومعاوضعهاتريدالتيالمجموعاتأوالمجموعتينمن

.المجموعتسمىالجديدةالمجموعة.ا!لضاف

مضاف-!2

مضافءيح!ثث!4

المجموع!ص6
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الجمعحقائق

كلاهما9و4جمعا،اللذانالعددان،13-9+4فيالمفاف

.مضاف

7+8و5-3+2متلا.الجمعفيأساسيةعبارةهيالجمعحقيقة

جمع.حقائقهي15-

الحانةإلىالمجموعفيخانةمنعددترحيليعنيالحمعفيالحمل

خانةإلىتمقلأنيجبالاحادحانةفىالعشرة.لهالمجاورة

.العشرات

.المجموعهويكون13الإحمالي13،-9+4فيالمجموع

نأاكتشفتمعا،المجموعتينوضععند.الجمعحقائق

تلكنسميأ.5-+96و=347++5،8-3

منأكثرأواثنينمنمنهاحقيقةكلتتكونجمع.حقائق

الجمعحقائقجميعاكتشافتستطيع.والمجموعالمضافات

بعضويتدرب.معاأشمياءمجموعاتوضعبوساطة

أغطةأونقديةقطعمنمجموعاتباستخدامالمبتدئين

رير.قوا

تستطيعكيالجمعحقائقتعلمالأفضلومن

استعمالهاعلىقادراوستكون.وسهولةبسرعةاستعمالها

جمعتريدعندماأيضا!ستحتاجها.اليوميةحياتكفي

مسائل.وحلمعاأكبرأعداد

لكن،البدايةفيمجهدايبدوتلكالجبمحقائقتعلم

سبيلعلىسهلا.الحقائقتعلملجعلعدةطرقتوجد

،أمععددفيهاجمعالتيالحقائقلكلنظرتإذا،المثال

منكثيراونجد.العاديالعديشبهتعلمهاأنسترى

عكسمجردأحدهايكون،كذللث،المضافةالأزواج

نفسه.4+5جمعيساوي4+هجمعمثلأللاخر.

معرفةالمفيدومن.مضاعفة6=3+3حقيقةنسمى

يكون4+3فإن8،-4+4أنعرفتإذا.المضاعفات

يجب.اب8منأكثريكون5+4وا،ب8منأقل

لتساعدك،أخرىطرقفيالتفكيرعلىقادراتكونأن

الجمع.حقائقتعلمعلى

أكبرأعدادجمع

لجمعالخانةقيمةوفكرةالجمعحقائقاستعماليمكنك

أكبر.أعداد

علبتينالماضيالأسبوعخالدأعطي.العشراتجمع

مامجملفيكون،الحلوىمنقطععشرمنهماكلداخل

علب3خالدأعطيالأسبوعهذا.حلوىقطعة02لديه

مالدىمجمليكونقطعةكم.قطعة03علىمعااحتوت

نأتجدالعد.بوساطةالجوابتعرفأنتستطعخالد؟

:حلوىقطعة5.علىتحتويعلب5خالدلدىمامجمل

الجمع.بواسطةالجوابتعرفأنتستطيع

والثمانونالإحدىالجمعحقائق
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حلوىقطعة05علب5

عشرات3وعشرتينأنتعرف5-3+2أنعرفتإذا

أنتستطجعلذلكقطع،01العلبةفي.عشرات5تساوي

آخر:مثال.قطعة05-قطعة03+قطعة02أنترى
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04تعشرا44

02عشرتان22

06تعشرا66

عشرتين+عشرات6،4-2+4أنتعرفأنتستطيع

06ادفى6العدد060-02+04و،عشرات6-

أنت.العشراتخانةفيتقعلأنها،عشراتستتعد

خانةفيالمجموعتكتبأنيجبلكنالاحاد.فيهاتجمع

الاحاد،خانةفيصفركتابةتتذكرأنويجب.العشرات

آحادا.وليس،عشراتيكونالمجموعأنلتظهر

ثالث:مثالهنا

08عشرات88

09عشرات99

017عشرة1717

عشرةممبععشرد.عشرةسبعي!صنهناالشمراتمجموع

عشرلكن.عشراتوسبععشراتعشرمثلتكونعشرة

فيالمجموعكتابةعليكيجبلذأسك.001تساويعشرات

لتظههرالاحادمنزلةفيصفراوت!ستب،والمئاتالعشراتخانتي

آحاد.وبدونعشراتوسبع،واحدةمائةيكونالجوابأن

وأ!دا23يوجدأنههبوالآحاد.العشراتجمع

الإجماليالعددلإيجاد.مدرسيةمسرحيةفىبنتا42و

.42و23تجمعأنعليكيجب،للأطفال

32آحاد3وعشرتان

42آحاد4وعشرتان

آحاد7وعشرات4

.الخانبتذاتالأعدادمن23،42العددانيعد

أولآ.الاحادتجمعفإنك،خانتينذاتأعداداتجيمعندما

.7-4+3تكونآحادرأربعةآحادثلاثة،المثالهذافي

.ا!ابمنالا!ا!!ادؤفىالآحط!مجموعتكتبأنت

23

7

+تصئاوعشرتانعشرتان.العشراتاجمعذلكبعد

مجموعتكتب.عشراتأرلغمحل4ادتحل.2-4

.الجوابمنالعشراتخانةفيالعشرات

23

هنا.المدرسيةالمسرحيةفيطفلا47هناكيكونلذلك

آخر:مثال

43

115

نأتجدذلكبعدء.-3+2تجفالاحاد:أولآ

.عشرةعشرةإحدىتساوي:عشراتوأربععشراتسبع

وعشرةعشراتعشرمثلتكونعشرةعشرةإحدى

عليكيجبلذلك.واحدةوعشرةواحدةممائةأو،واحطة

والمئاتالعشراتخانتيفيأحشراتامجموعتكتبأن

نتكلممافغالبا،مضافاتعدةتوجدعندما.الجوابمن

تجمععندما.كأعمدةوالمئاتأحشراتاالآحاد،عن

المفيدمنالجف.فىالتفكيرتعلمعليكيجب،أعمدة

البداية.فيالسجلمنبنوعالاحتفاصأ

89

خانتينذاتجفأعدادالمسهلمنيصبح،وبالممارسة

طويلة.وأعمدة

خانتينذاتأعداداتجمععندما)تحمل(.تنقلكيف

لجيمأكثر.أوعشرةالآحادعمودمجموعي!صنماكثيرا

الحمل.تعلمعليكيجبالأعداد،اهذهمثل

27

72

ء4

27

72

خانتينذاتأعدادمنأطولتجمبنعمدةأنبإمكانك

نفسها.بالطريقة

52

17

21لآحاد
فكر:2+أ-8-5+33

الآحادمرلةفى8:اكت

لحثراتا

عمترأ!5-عشر)كت*3عشرتانفكر:

عحثرأت9-مح!ثصرا!4+عر)ت5

المعشرات!نزلمةفي9:اكت

حادالآا

اتيتكودآحادومعاحادحمسلمح!:

الآحادسكر

5+7=21

الآحادمنزلةفى2:اكتب

إلىحمعهايرادعثرةتوحدالاحادعمودس

.العض!اتعموداحمل

الشرات.عحودأعلىدياعمترةاعرأاكت

الحقا!.يع!يهماهدا

العرات

=عشبرتان-6عشراتاهـلع+واحدةعثسرهفكر:

عشرالمح!،سبع

الع!ثواتمزلهفى7:اكتب
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-677و6=2+4:الاحادعموداجمعأولأ،

داأكتبآحاد.وثلاثةواحدةعشرةهيعشرةثلاث.31

إلىالواحدةالعشرةانقل.الجوابمنالاحادخانةفي3

.العشراتعمودأعلىفيابكتابةالعشراتعمود

24

52

3

8-5+33،-2+ا:العشراتعموداجمعالان

9اداكتب.عشراتتسعتعني9ادهذه.9-أ+8و

العشراتخانةفي

17

39

ليسخاناتوأربعخاناتثلاتذاتأعدادجمع

دائماتتذكرأنيجب.السابقةالأمثلةمنصعوبةبأكثر

تجمعوأنمستقيمةالأعمدةعلىالمحافظةعليكأن

إليك.بالترتيبوهكذا،،المئات،ثمالعشراتثمالاحاد،

التالي:المثال

371

304

913

أكتب310-9+1،3:الاحادعموداجمع:أولأ

بكتابةاالعشرةأنقل.الجوابمنالاحادخانةفيالروثة

.العشراتعمودأعلىفيالواحدةالعشرةعن

371

304

913

3

-3+.+7+ا:العشراتعموداجمع،ذلكبعد

عشرةإحدىإنهالاحاد.منعشرأحدليسهذا.أأ

وعشرةواحدةمائةتكونعشرةعشرةإحدى.عشرة

خانةفيالواحدةالعشرةعنااكتبلذلك.واحدة

المائةعنأبكتابةالمائةوانقل.الجوابمنالعشرات

.المئاتعمودأعلىفيالواحدة

371

304

913

13

هذه.9-أ4++3+ا:المئاتعموداجمعالان

منالمئاتمنزلةفي9اكتب.مئاتتكون9اد

.الجواب

173

304

913

319

النقلأسلوباستعمالدمامكانك.139المجموعفيكون

فيهيكونمثالأإليكالأكبر.والأعدادالآلافمعنفسه

.واحدةعشرةمنأكثرتحملهالذيالعدد

37

92

18

أربعة.42=8+9+7:الاحادعموداجمعأولأ،

في4اداكتباحاد.وأربعةعشرتينتساويوعشرون

عمودإلىالعشرتيناحمل.الجوابمنالاحادخانة

.العشراتعمودأعلىفي2بكتابةالعشرات

37

92

18

4

.8-ا+2+273:العشراتعموداجمع،الان

خانةفي8اكتب.عشراتثمانيتعني8ادهذه

.الجوابمنالعشرات

18

منكثيرفيتحملهاالتيالأعداد840المجموعفيكون

أربعيناتأوثلاثيناتأوعشريناتتكونالأحوال

.وهكذا



الأعدادجمع456

الجمعمنالتحقق

للتحققحمعهمباختباردائماالحريصونالأشخاصيقوم

ذلك.منللتحققطرقعدةتوجد.الجوابصحةمن

الأرقاممنعمودجمعتعلصتلقد.أعلىإلىالجمع

تكتبأنبعد.الألمسفلإلىوتجمعالأعلىمنتبدأبأن

إلىالجمعطريقعنجوابكمنالتحققتستطيعالمجموع

أعلىإلىوالجمعالعمودأسفلمنالابتداءأي-أعلى

:المثالهذاإليك.القمةباتجاه

التحقق21

7=ا+66=4+2الآحادبر

9ب2+77=3+4العشرات79

أعلىإليتجمععندمانفسهالجوابعلىحصلتإذا

الارجح،فعلى،أسفلإلىالجمعفيعليهحصلتكالذي

صحيحا.جوابكيكون

بمضافينمسائلمنللتحققيستعملأنيمكن.الطرح

.الطرحانظر:.فقط

422

+736

1158

،المجموعمنالمضافينمناحذاواطرح،الجمعمنللتحقق

حاصليكونأنيجب.أ158من736اطرحمثلا،

صحيحأ.الجيمكانإذا422مساوياالطرح

1158

736-

الجمعمندلتحققجيدةطريقة.4التخمينأوالتقدير

إذا.الصغيرةالأخطاءتستطئاكتشافلالكنها

عنفكرةلديكسيكونالمسألةحلقبلالتقديراستخدمت

تقديرعلىدائماالتعودعليكيجبمقدما.الجواب

:المثالهذاإليكأولآ،جوابك

،الحسابفيمستعملةللتحققأخرىأساليبتوجد

للجمع.يستعملأنيمكنبعضها

32

46

71

14!

التقدير

03حواليتكون32

ه"حواليتكولى46

08تكود05و03

7"حوالينكون71

015تكون07و08

051حوالييكونأنيجبالحواب

تذكرهاالواجبالجمعقواعد

الإجاباتتعرفأنتستطجع.الجمعيعنيماذاتذكر-أ

الأسرعمنلكنالعد.بوساطةالجمعلمسائل

.الإجاباتفيتفكرأنوالأسهل

فىالتفكيرعلىسيساعدك81ادالجمعحقائقتعلم-2

الجمع.مسائلإجابات

تغييردونترتيبأيفىالمضافاتتضعأنتستطيع-3

+21،2-7+2+3مثلا.المعادلةفىالمجموع

.1=22+3+7و21=7+3

نفسه-النوعذاتالكمياتفقطتجعأنتستطيع-4

إلىوعشراتآحادإلىآحاداتجمعأنيجبأي

معا.خلطهامناحذرولكن،عشرات

بالجمعالتسلية

خطوطافارغةورقةعلىلاعبكليرسم.الأرقاملغز

وعرضية.رأسية

إلى9أمنبالأعدادالفراغاتملءواحدكليحاولثم

يكونقطريأأورأسياأوأفقياأعدادثلاثةخمعتإذابحيث

منعددكليستعملأناللاعبعلىيجب.أ5المجموع

الصحيحالجوابعلىيحصلالذياللاعب90حتىأ

يربح.الذيهوأولأ

عليهاواكتب،بطاقة02منرزمةجهز.الغمزتان

.بطاقتانعددلكلتكونبحيث،01إلىأمنالأعداد

كومةكلوجهوضيعكومتين،إلىالبطاقاترزمةاقسم

قيج-آ!*ل!؟77؟؟خفييم-؟-في-!

الأولاللاعبيقلب.اللاعبينمنواحدكلأمامللأسفل

ويفعلالاخر،واللاعبهويراهاحتىويحرضهابطاقة

اللاعب.الثانيةالكومةمننفسهالشيءالآخراللاعب
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البطاقاتجميعقلبيتمعندما.الكومفنإلىأخرىمرةأوعشرةالبطاقتينعلىالأرقاممجموعأنأولأيرىالذي

هوالبطاقاتمعظممعهالذياللاعبفإن،الطريقةبهذهمجموعكانإذا.البطاقتينياخذثم!غمزتينيناديأكثر

يربح.الذيبإعادتهمااللاعبانيقومأكثرأوعشرةلايساويالبطاقتين

الجمععلىللتدريبأمثلة

؟نمحلليحليستعملأنيجبالذيالعددما،الأولىالعستالمسائلمنكلفي
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14

9،9

16،7

5،13

6

16

26

36
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الأعدادأنظمة

الحبر

علم،الحساب

الرياضيات

لاتمقا

001)1

013)1

014)1

08)1

)297

)298

)2913

)288

59)2

)278

)283

)277

39)2

)2167

)3133

الموسوعةفيصلةت

الضرب

الطرح

القسمة

)31
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)37

)38

)93

)42

)43

22
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25

378

479

884

700/1

701!ا

022

366،1

.ء228

919،9

الكسر

لمعدادا

العشريالنظام

الموضوعصرعنا

الجمعتعلم-ا

العدبواسطةالحمع-أ

التفكيربواسطةالجمعب-

التحميعإعادة-!!

أكبرأعدادجمع-2

العمتراتجمع-أ

والاحادالعشراتحمع-ب

الجمعكتابة-د

الجمعحقائقهـ-

)تحمل(تنقلخ!-كيف
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الجمعمنالتحقق-3

أعلىإلىالججع-أ

الطرحب

التقدير-خ

تذكرهاالواجبالجبمقواعد-4

بالجبمالتسلية-5

الارقاملعز-أ

تالىالغمزب

فيشيوعاالهواياتأكثرمنهوايةاووايم!جمع

السن،وكبار،السنصغارالاشخاصيقومإذالعالهـ،

أطوابع.أبجمعالدولمعظمفىوالفقراءوالأغنياء،

وملكةالملوكهوايةالطوابعجمعهوايةوتسمى

الملكمنك!طالطوأبعجبمهوايةمارسوقد.الهوايات

فرانكلينالأمريكيوالرئيسإنجلترا،ملكالخامص!جورج

ويطلق.الناسمشاهيرمنغيرهماوالكثير،روزفلت.دي

الطوابع.جامعىمصطلحالطوالغدارسىعلى

الهوالةأصول

للرسومالمسبة!للدفعطوالغأولبريطانياأصدرت

سنةمايومنالسادسفىالخطاباتعلىلصقهايمكن

طالغشكلفيالأولىالطوالغهذهوكانت.أم084

وطابالاسود،البنسباسمالانويعرفواحدبنسقيمته

صممهاكاملةظروفأيضابيعتكما.بنسانقيمتهاخر

إصدارها.توقفالطوالغأنإلا.نفسهابالقيمةملرديوليم

الرسومطوابعفائدةأخرىدولأدركتماوسرعان

فيكثيرةدولأخذت،سنواتعشروخلال.البريدية

فىمرةالطوابلأولالبرازيلفأصدرت.الطوابعإصدار

الأمريكيةالمتحدةوالولاياتبمام843مشةأغسط!هرأول

من21فيوموريشيوسام،847مشةيوليوأولفي

بمأم984سنةينايرأولفيوفرنسابمأم847سنةسبتمبر

البسنلئةالأررقوالطابعاجمير(،ا)إلىالبنسفئةالأسودالطابع

سهبريطانيافيالعمومىالريدم!ص!أصدرهمااللدالى(الوسط)!ى

سحةوكي.العالمفىلاصقيندريديينطابعينأولوكاناأم،084

!مالش!فئةالطابعلونتحعييرالعمومىالبريدهمكتبقامأم،184

لأنودلكاليسار()إلىللبنىالمائلالأحمراللونإلىالأسوداللون

!عسكميرةبسهولةإزالتهااطمك!منكادالحمراءالإلعاءعلامات

للقالود.!حالفةيعدمماالسوداءالعالصوا

ص.*مموكوييما!في"بى!!إ8%7أ!لمإ-ا!**-.ص-!".!،5!؟3

،،!2-9أبر:ئمئم!أة

ألأ\/ثبم1!سلا!،9%أأ،دديملا،!ءلا

او"!،ص!،.شي!-

!4لأعس/كلا!:الا

ضبر3لمألالأ

حلا!لأ!زأ/!ئهـحمإ(لأبر%.)

اال!*يربي؟طوو3!صبم!لآح!اي!مطكملاصئم!حإ

سنةفىالمتحدةالولاياتفيالبريدهيئةأصدرتهاالتيالأولىالطوابع

درانكلين.ولنحامينواشنطنحورجصورتيتحمل!كالتء.أ478

.المتحدةالولاياتديأسلريدعاممديرأولدراخط!!شارو

نوفمبرأولفيوبافاريابمأم984يوليوأولفىوبلبصا

دولةكلكانت،أم086عاموبحلوأ!.أم846سنة

لدفعطريقةالطوابعمناتخذتقدالعالمدولمنتقريبا

.الخطاباتعلىالبريدرسوم

جمعهوايةبدأتمتىلالضبطأحديعرفولا

الطائالأولإصداربعدبدأتقدتكونوربما.الطوابع

أولنشرالإنجليزيبرأونماونتأننعرف:أممننا.مباشرة

أخذتالحينذلكومنذ.ام846عامللطوابعفهرس

ينشركماتقريبا.العالمدولكلفيأطوابرئنشرافهارس

بالطوابع.الخاصةوالمجلاتال!ضبمنكبيرعددأيفئا

الطوالغبعضعلىالعثورأنالناساكتشفماوسرعان

طبعتلأنهاوذلكغيرها،علىالعثورمنأصعبكان

شبادلونالطوابعجمعهواةوأخذ،قليلةبأعدادكالبا

لبعض.بيعهافيبعضهمبدأماوسرعانأضادرةاالطوالغ

جمعفيالناسمنأكبرعددبدأعندماالأسعاروارتفعت

كينياأصدرتهواحدسنتقيمتهطابعبيعفتمالطوالغ.

أمريكي،دولارألف359بمبلغ،أم856سنةالبريطانية

.أم089عامذلكوكان

هذهمثلوتكون.الطوابعطباعةفيأخطاءتقعوأحيانا

كبيرةقيمةذاتتصبحأنويمكن،نادرةالطوابربمادة

المتحدةالولاياتأصدرتفقد،المثالسبيلوعلىجدا.

،أم189!حنةفيسنتا24فئةمنجويبريدطابعمائة

الخطأ.طريقعنمقلوبوضعفيالطائرةظهرتوقد

الطوابعاختلافأوجه

لهواةالكثيرالطوابعفيالطفيفةالاختلافاتتعنى

قدللمبتدئمتشابهةتبدوالتيالطوابعإنإذ.الطوابعجمع

للخبير.تمامامختلفةتبدو

نوعمثل،كثيرةأشياءبدراسةالطوابعجامعوويقوم

بعضهاالطوابعفصلوكيفية،المستخدمينوالحبرالورق

للطاب.والتارلإلبريدي،الطباعةوعملية،بعضعن
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.متعددةبطرقالورقسطحصقليمكن.الورق

ويعرف.المنسوجالورقالبسيطالصقلذوالورقويسمى

لوكماالفحوءخلالفيإليهالنظرعنديبدوالذيالورق

كماالمدموع.الورقباسممتداخلةخطوطبهكان

،الحريريالورقفيالملونالحريرمندقيقةقطعتستخدم

إلاالمرءيرأهايكادلاالحريرمنجداصغيرةقطعوتستخدم

.الرماديإلىالمائلاللونذيالجرانيتورقفىبصعوبة

العلامةيسمىتصميمامتضمناالورقيصنعوأحيانا

ويمكن،الطريالورقفييضغطبسلكعملهايتمالتيالممائية

الطوابعتبدووقد.فيهمرغوبشكلأيوفقالسلكتشكيل

مختلفة.شفافةبعلاماتتتميزولكنهاظاهرها،فيمتشابهة

رؤيةويمكن.مميزةطوابعالطوابعهذهالطوالغجامعوويعد

خلالفيإليهوالن!ربالطاجطريقعنالشفافةالعلامة

لونذيطبقعلىلاسفلووجههوضعهطريقعنأوالضوء،

عليه.الشفافةالعلامةإظهارسائلوس!بدأكن

الطهوابعفهرسوسضمن،طوابعدفترفيطوابعهيضعطوابعجامع

عدسةالجامعويستخدم.المحتلفةالطوابععنمعلومات(الخلف)في

طوابعبملقطبالطالعيمسكوهو.الطابعتفصيلاتلفحصمكبرة

لوضع(اليمن)إلىطوابععلاقاتويستحدم.الاتساخمنليحفظه

به.الخاصالطوابعدفزفيالطالع

ذاتالطوابعتسمىالطوالغ،منعددوأصبح.النادرةبالطوابعحاصةبصفةالطوابعجامعويعتز.العاديةوغيرالنادرةالطوابع

الأخطهاء.ذاتللطوابعثمناالمالمنكبيرةمبالغالطوابعجامعيلعضدفعوقد.طباعتهافيأخطاءبسببقيماالأخطاء

الطوابع.حامعويقدرهاالنادرةالطوابع

هدامنمعروفةفقطواحدةنسخةوهناك

لسةصدرالذيالواحدالبنسفئةالطهالغ

البريطهانية.غينيافيأم856

البريديالطابعهذايجعلحطأاللقلوبالمركز

قيمةالطوالعأكثرمنواحداأم819سنةالصادر

.المتحدةالولاياتطوالغجميعبين

بخ!!كثكفكغكيع!ثلكلثك!!أ!*".!*،

"3*بر!3!تن؟!لم؟بر7فيى!ع؟ا?-ءاص؟يم!!ير!!ء!3*لأضكأ-!بر*؟ءكاء،!ع!

تجو"ضكات؟!بررز!؟4غ!بىأكاثنبر!4ئم!!؟

ءش!ئمجم!يرضحبر!كييئ!أع!لملاءثحوومم!لمىص"تملم

إىء7ص14أا"لأءشء-ص**لم

*ا!تنكا،أء?"-ئج

،يرولاعس!خئنلمء!ء-!!كالم"تر!-؟ا

ل!7ىص4!ءلاى!/!؟

!*بر3!ض!،ء***ع،7!ص*-!ءلمإ

ا!بر!*!س!/كاخ!*"4?3ع%

!حخ!!ء!قي!!!3كا؟لمبر!*ى"وء؟ء!

زر!ىايز!ءلملح!!*ص.ء3/ء!!3س3لالم!رر!شىل!

ءص*!هه!!ء!ص!!ىير*ئم

صدرتالتي5()أعلاالفرنسيةالإصداراتهذهمثلالباكرةالطوابع

ويطلق.مثقبةتكنلمالميلاديعشرالتاسعالقرنحمسينياتفي

اللثقبة.غيرالطوابعاسمال!والغهذهعلىالطوابعجامعو

*!كا-3يم!!رس!"!!لآ؟،"!ى!!9كتم!!،أ!كاسص!ء!"!س،-3ط!لمع،!"كا

لىص!1سلم؟!صلاءرز؟صإير!ع؟ير!صعر!،ءبزيرثي،!كال!ء؟ير،بميخ،بربريز!*!7أ،

،،بر؟كالأ!ج!صيرلأء!!لأ*،،خورء!لأق1،،*!يرعرر!ءيرء!اكاء؟عك!؟

،4/!"*ش!كأءؤ!:ربر؟"4ء؟لم!1"ثرح!،7لأءبرلالا/؟كلأءلما

كا،؟كا!!كاكاكا،كابر!د*يرء//!13كالأء:--3ك!،

*!أجبمىص،31!ىض77رز!،لم!،لم9و؟!!(!،أ؟ءا!بم!لأيم!جم!كا!)"ير؟

*+زرزولإ+فى!،*!!*5!؟3!ء!!!4لا*خء!!ض-لا/؟

/!كا--عئر؟ح-؟كاى/كل3ءلأ!كا/لاء؟بر!لملم؟،3ءلأ!،*!.ص!ضصكا!و؟!بملا*-لمصو!ئما؟؟

لم?!؟!!ش*حه!لما!ص3!?كاصلمصر*،"!لمء!،3؟لاعسء،!ءلا!بمكا!2 ؟،كا!،ءكأ2!كابشكا،ب!!!!كا-كا،و،7"لمد،ء،ع!ير،2ءص"صكأع-!لم،!لم!ا

يربرلم!برو3*ء*،!ل!ع-لأ،ع4لما

ير!!كا4كألايرصيربرثلا!7،"ئمبم!ع7ع،ئرء!ء!+4ص!

يهـص

!!!"؟كأ!ا!أيزءع!ء!!ك!/!ثم!ا

*!!(-!ء-لأ*ءءاع-كأص-كاا!ح!عر!/،حصكاسء!كاءث*!-عء!-"-تء-كا!ء

الطوابعأحديطمععندماالحطمأيحدث.الملعكوسانالطابعان

فرنسافيالطابعارهذانصدروقد.الطوابعمنسلسلةفيمقلولا

.أم87"سنة
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البريدهيئاتتصدرهاالتذكاريةالصحيفة

هيئةأصدرتهاالصحيفةوهذه.دوريلش!ظ

بمؤتمراحتعاءالمتحدةالولاياتدىالبريد

الطوالع.لحامعي

ح!و!هممت!كي!-"ممسف!ك!*،ة،جم!ي

؟"6!!بؤ!ل!،..."6!!:ببم!بم

!كوم!/ور!ث!-محبه!!و!-،ت!!وك!

كهك!4كلكوممهـ،؟"3،6صههـغ!ه!عه"6

طواسعأرروستتكودالصفحةمجموعة

ا!لصمحةالمسلسلىاشفايعأكترأومتصلة

الع.الطوممهاطعتالتي

بمأ-4

!أفي

ا

)!ىءة.ة،!ءسذفي

الهواةتجذ!الطيورتصورالتيالطوابع

فىأوال!هوائالحميلةفييتحصصودالذي!

العامةالموضوعاتيتناولالديالإصدار

لمسها.

"ل!\ث!5

-م*ل!ح!ئمء8

3702؟ا-م7"8هم3!لاثهع

أء73)9

10606

الأولايىمأنأعلاهالمثالفيابىبخاتمويوصع.لإصدارهالأولاليوم!ىالإلعاءحتمعليهطابعايحم!!مظر:فللإصدارالأولاليومغلاف

أخرضالهداحصيصامصممةبصورةريمتوقدللإصدار،الأولاليومأعلفةالخاصةوتبئالمتمركات.أم879صنةفبرايرمن02هوللإصدار

الأعحالة.علامةتسمى

؟

!

71-ير-

!

؟4!ه

!!! !!

!-

!"

!أ
ا
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لأ-كا!كا!-يز--ء-قي33ءكاننلى،!!رر!!

كأ*!0003*33".-*3"*"ؤقاة

3ءعا3*دلمبركأ!رزوقا؟

!م!!م!"!"ضض!!م!و،مم!ص!ء؟!!بمكا

انعقادبمناسبةالزهراويالقاسمأبوالعربىالطيبصورةيحملطابعاام469عامسورياأصدرت.المهمةالمسامسباتفيتصدرالتذكاريةالطوابع

طابعاأم819عامسورياوأصدرت.فلسلإندولةقيامبمناسبةطابعاام89!عامالسعوديةالعربيةالمملكةوأصدرت.الأسنانلطبالعربيالمؤتمر

.ام98!عاممسقطفىالخليجىالقمةمؤتمرانعقادبممامحبةتذكارياطابعاعمانسلطنةوأصدرت.القحيطرةلتحريرعشرةالخامسةالذكرىبمناسبة

وتباين.مختلفةألوانذاتبأحبارالطوابعتطبعالحبر.

لجامعبالنسبةمختلفةالطوابعيجعلالأساسيالحبرلون

عنالأزرقالطابعيختلف،المثالسبيلوعلى.الطوالغ

لونيتغيرأنأحيانايحدثولكن.اللوناللازورديالطابع

اللونتحديدالعسيرمنيجعلكا،الزمنبمرورالطابع

بدقة.الأصلى

طرقثلاثمنبواحدةالطوابعطباعةيمكن.الطباعة

،المستويالسطحوطباعة،البارزةالطباعة:رئيسية

باشدامتضأبرزةفالطباع!الغائر.النقشوطباعة

باستخدامالمستويالسط!حطباعةوتتمبارز.تصميم

الغائرةالطاعةأما؟الطاعةصفيحةلسطحمساوتصميم

منخفضمستوىعلىمحفورتصميمباستخدامتتمفإنها

المستويالسطحطباعةأشكالوأكثر.السطحعن

والطباعةالأوفستهيالطوالغطباعةفيالمستخدمة

الغائرالنقشطباعةأشكالأحدويسمى.الحجرية

بارزأالحبرفيهويكونالحفر،الطوالغطباعةفىالمستخدمة

المطبوعةالدعوةبطاقاتفيالحالهوكماتماماقليلأ،

طباعةتسمىأخرىغائرنق!طباعةعمليةوهناكبالحفر.

الطباعة.انظر:الغائر.السطح

المقصاستخداممنلابدكان.الطوابعفصلكيفية

الطوالغهذهومثلبعفى.عنبعضهاالاولىالطوابعلفصل

الثقوبعملتمماوسرعانا!لثقبة.غيرعليهايطلق

التىالطوالغوتعد.الطوابعصفوفبين(صغيرة)فتحات

طولعلىسنتيمترينكلفيالثقوبمنمختلفعددلها

شقوقاالفواصلتكونوأحيانا.مميزةطوابعالحوافمنأي

ويشار.بالورقثقوبإحداثدونولكن،بسكينمقطوعة

الدحروجة.بطريقةالطوابعفصلفىالطريقةهذهإلى

الطابععلىتوضعالتىالعلاماتتسمىالإلغاء.

أختاموتبينالإلغاء.ختماستخدامهتمقدأنهلتوضح

الطوابعماتتركوكثيرابالبريد.الإرسالتاريخالإلغاء

الطوابعتكونقدالطريقةوبهذه،المظاريفعلىالمستعملة

التيالطواتجعذاتالمظاريفوتسمى.قيمةأكثرالمبكرة

اليومأغلفةلإصدارهاالأولاليومفىإلغاءخاتمعليها

أختامخاصاتقديراالطوابعجمعهواةويقدر.الأول

.الباكرةالإصداراتعلىخاصةوبصفة،هذهالإلغاء

الدولماتغيركثيرا.الفوقيةالطبعةذاتالطوابع

قديم،طابععلىجديدشىءطباعةطريقعنطوابعها

قيمةطباعةتتموقدجديد.طالغإصدارمنبدلأوذلك

فيالدولإحدىتنهزموعندما.قديمطابععلىجديدة

طوابععلىأسماءهميطئالمنتصرونمافغالبا،حرب

المهزومة.الدول

الخاصةالطوالغمنكثيرإصداريتم.الخاصةالطوابع

الدولإحدىتقوموقد.العاديةالبريدطوابعإلىبالإضافة

طريقعنمشهورةبشخصيةأومعينبحدثبالاحتفاء

يباعالذيالطالغعلىويطلق.تذكاريةطوابعإصدار

دولقامتوقد.الطابعشبهالبريديالرسمقيمةمنبأكثر

الأموالوخصصت.الطوالغهذهمثلبإصداركثيرة

بلالخير،لأعمالالطوابعأشمباهبيعمنالمحصلةالإضافية

.العبادةدوربناءإعادةتمويلعلىساعدتإنها

الخاصة.الطوابعمنكثيرةأنواعاعديدةدولوتصدر

وطوابع،الجويالبريدطوابع،الطوابعهذهبينومن

المستحقة،الرسوموطوابع،الرسميةوالطوابعالطرود،

الغاز،أنابيبوطوابع،الطوارئحالاتفيالمؤقتةوالطوالغ

الشخصي.التسليموطوابع،الخصوصالتسليموطوابع

طوالغالخاصةالطوابعمنالأخرىالأنواعوتضم

البريدية،والمدخرات،الحربخلالوالاحتلال،التسجيل

الخدماتمنومجموعة،الخاصوالتناول،والصحف

الخاصة.

الناسمنكثيريحب.الطوابعلجمعأخرىأسباب

وغيرالغريبةوالأشياءالأماكنصورأجلمنالطوابعجمع
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طوالغالناسبعضويجمع.فحمسبعليهاالمطبوعةالمألوفة

تلكجمععلىآخرونيقتصربينمافقط،واحدةدولة

كلهاطوالغأو،السفنأوالطيور،صورتحملالتيالطوالغ

نأطالماأطوابعاجمعأسبابتهرالاولكنواحد.أ!نمن

ذلك.فىمتعةيجدفإنهجمعها،هاويا

الطابع.البريدبممكتب:أيضاان!إ

العالم.فىشيوغاالهواياتأكثرمنهوايةالعملات!جمع

تكوينمحاولةلمجردامحملاتاجمعهواةمعظمايستمتع

منأكثرأوعملةمنأومادولةعملاتمنكاملةمجموعة

باعتبارهاالعملاتالناسويجفلعض.معينةعملات

بمعنىاستثمارا،باعتبارهاآخرونيجمعهابينما،فنيةأعمالأ

أحملاتاجامعيستطيع.اشبحلتحقيقبعدفيماتباعأن

شخصياتعنشيئاأ!ملاتاطريقعنلمجعلمأنأيضا

.الدولمندولةتاريخشىمعينةأحداثأومشهورة

ألواغايكونواأنالمبدع!تالعملاتلجامعييمكنو

يتخصصواأن،مثلا،يستطعونإذ.المجموعاتمنعديدة

أحملات،امنعديدةأنوأح!فىأوواحدةدولةعملاتفي

عملاتجمعيمكنهمكما.الدولاراتأوالسنتاتمثل

بعضويركز.عاديةغيرأشكالأومحتلفةأحجامذات

معيئا،موضوعاتمثلالتىالعملاتعلىالعملاتجامعى

.الشهيراتالنساءأو،السفنأوالحيوانات:مثل

وكثيراالنقود،علمدرامشهاأوجمإلعملاتويسمى

.كماالنقودجماعاسمالعملاتجامععلىيطلقما

وأالأنواطوايضا،الورقيةأخقوداجمعالنقودعلميشمل

المشابهة.والأشياء،المعدنيةوالمسكوكات،الأوسمة

مجموعةتكوينفىالبدءيم!شكيفالمقالةهذهوتصف

بها.والاعتناءالعملاتمن

الفضيالسعوديالريال

مصدرأفضلإن.عملاتمجموعةتكوينفيالبدء

لمجلقاهاالتي)الفكة(الصرافةهوالمبتدئللجامععملات

يساعدأنويمكن،الختلفةالشراءبعملياتيقومعندما

بفحصلهالسماحطريقعنالمبتدئالجامعالأصدقاءا

ضمنتكنلمإنبالنقودهـمقايضتهالديهمالتىالعملات

إلىالمبتدئينالعملاتجامعيمنكثيرويتوجه.مجموعته

ثم،معدنيةعملاتإلىالورقيةنقودهمويحولونالمصارف

إلىيضيفونهاعملاتعلىللعثورالعملاتهذهيفحصون

مجموعاتهم.

ومدىحالتها،:عاملينعلىماعملةقيمةوتتوقف

تلكهيقيمةالعملاتوأكثرعليها.الحصولسهولة

وينبغي.نفسهالوقتفيوالنادرةالمتداولةغيرالعملات

يمكنالتىالعملاتعنالأمربادئفييبحثأنللمبتدئ

العملاتجامعويتعلموعندما.بسهولةعليهاالحصول

الحصولفىالبدءيمكنهم،أعوايةاتلكعنوالمزيدالمزيد

فعلى.متعددةمصادرومنأكبرقيمةداتعملاتعلى

جامعيها،منوكثيرتجارهاالعملاتيبيع،الثالسبيل

العملاتجامعىبعضويحصلويشترونهاويتبادأ!نها،

وأعديدةمواطنفيتجرىالتيالمزاداتطريقعنعليها

ما،لعملةسعرأعلىيعرضومنالبريد،طريقعنتتماالتي

منكثيرفيحكوميةوكالةوتقومشراءها.حقهمنفإن

ويمكن.العملاتلجامعىالمتداولةغيرالعملاتببيعالدول

تتناولوالتىللمبتدئينالكتبمنالعديدعلىالحصول

الهواياتومحلات،الكتببيعمكتباتمنالهوايةهذه

فىالعملاتجامعيمنالكثيرويشترك.المطالعةومكتبات

متخصصة.تجاريةمجلة

عملاتجمعيتيح.الأخرىالدولعملاتجمع

يحاول،المثالسبيلفعلى.متنوعةفرصاالاخرىالدول

الفضيالهاشمىالريال
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.العملاتحمعدفترفىعملاتهميضعودالعملاتجامعيكثيرمن

.العملاتإحدىلفحصمكبرةعدصةالصورةفيالتيالفتاةوتستخدم

ف!سبها.ويقدمبقعإحداثلتتجنبالحوافمنالعملةتمسكوهي

الختلفة.العملاتعنمعلوماتأمامها()الموضوعالعملات

منواحدةعملةعلىالحصولالعملاتجمعهواةبعض

منمجموعةاخرونيكونبينما.العالمدولمندولةكل

تصدردولةكلمنالواحدالسنتذاتالعملاتقطع

الإنجليزيةباللغةمرجعيانكتابانويقدم.العملاتهذهمثل

الحديثالعالموعملات،للعالمالحاليةالعملاتهما

ويقوم،عامةبصفةالدولعملاتعنمعلومات

الكتبمنالعديديتناولبينما.يومان.إسار.بتحريرهما

وأمريكاكندامثل،معينةومناطقدولعملاتالأخرى

وأالمتداولةغيرعملاتهاالدولمنالكثيروتبيع.اللاتينية

منالدولبعضاستفادوقد.العملاتجامعىإلىالقياسية

تصميماتذاتعملاتفأصدر،العملاتجمععملية

منوبالرغم.بالدولةكبيرةعلاقةلهاليسموضوعاتتمثل

تداولهالايجريفإنهنقودا،العملاتهذهاستخدامإمكان

هذهمثل.وتسمىالاسميةقيمتهامنأكثرتكلفلأنها

ويتخصص.للتداولالقابلغيرالقانونيالنقدأحملاتا

الإغريقبلادعملاتفيالعملاتجامعيمنالكثير

العملاتمنالعديدوتقدر.فلسطينأوروماأوالقديمة

وحسننظرالجمالها،الإغريقعملاتوبخاصة،القديمة

العملاتفيالعملاتجامعيبعضويتخصصصناعتها.

الوسطى.العصورخلا!أوروبافيصدرتالتي

منالعملاتحمايةينبغي.العملاتبمجموعةالعناية

يمكنالتيالأشياءومنوالرطوبةالأصالغوبصماتالأتربة

وإذا،أمكنماالعملاتلمسعدموينبغىتخدشها،أن

إمساكهاينبغيفإنه،العملاتإحدىتناولمنبدلاكان

اليد،راحةعلىوضعهاأبدايجوزولا،بعنايةالحوافمن

بقعا.بهاتحدثأنيمكنالشخصجلدرطوبةإنإذ

.العملاتلحفظخاصةدفاترالمحلاتمنكثيرويبيع

معدنيةخزانةفيعملاتهمالعملاتجامعيويضئلعض

آخرونيستخدمبينما،ناعمبقماشمبطةصوانذات
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لعملاتا-لةحا

شائمةاصالىاالحدولويقدمقيمتهاتحديدديمهمدورالعملةلحالة

البلىممقدارتتحدداضىاالعملةأ،حاا!صفالمستحدمةبالمصطلحات

لها.حدتالدى

تصكوهى.المرآهئشمهالذيأحطحاذاتالعملاتهى)ق(.قياسية

.العملاتلجامعىخصيصا

العامالاستخداملغرضالمصكوكةالعملاتهي.(..م)عاللتداولةغير

مطلفا.الاسلينتداولهايجرلمولكن

ا!يحدتولمتداولهاتمالتيالعملاتهى.غ(.)صللغايةصافية

يذكر.للى

المقاطكطالبلىلعضبهاالتىالعملاتهي.ج(.)صجداصمافية

الاصلي.اللمعاربمعفرتحتفظاستماراولكسهاالتصميمم!الأعلى

حميعول!سالبلىلعصبهاالتىالعملاتهي.خ(.)حجداجيدة

:اضحة.رالتماملامإلتصميم

لأحصملهأخصميمارؤيةيم!شوامم!الماليةالعملاتهي)ج(.جيدة

بوضوخ.

اصماراواصكنهاالب!مركميرقدرلهاالتىالعملاتهي)م(.مقبولة

التصميم.مر!ييزهايكفىلقدرتتمتع

نأوينبغى.العملاتلحفظمصممةصغيرةمظاردف

حكإنإذعملا!م،تنطفالعملاتجامعوشجنب

،للمعدنالبلىكميةيزيدقدالبقعأوالأوساخلإزالةالعملة

العملةتتعرضأنيمكن.كماالعملةقيمةمنيقللثمومن

تنظجفها.أثناءفىقصددونللخدلق

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

المقودأمحربيةاالد:أ!عملاتالجنيه

الإسلاميةاسقودواالعملاتالريال

دعدةالناسبعضتجذبرائجةهوايةالكتب!جمع

يستمئلأنهالكتبيجمعالناسمنفكثير،أسباب

الكتبجمعهواةوبعضالأشياء.جمعويحببالقرأءة

ال!ضبآخرونويجمع.معينبكاتبأوبموضوعيهتمون

فيأملأالكتبيجمعونالناسوبعضمنظرها.لجمال

طيبا.استثمارابذلكفتصبعقيمتها،ارتفاع

منلعددنواةالخاصةالكتبمجموعاتشكلتوقد

بمجموعاتهمكثيرونوتبرع.أهميةالعالميةالمكتباتأكتر

للدراسةالكتبا!متخداميمكنحيث،للجامعات

والبحث.

وتشملأممتبامجموعاتمنيرةأفياعوهناك

مجموعات2-المؤلفمجموعات-أ:شيوعاأكثرها

المجموعات-4العناوينمجموعات3-الموضحوعات

الشكل.حعسبمجموعاتء-النموذجية

واحد،مؤلفأعمالعلىتركز.ا!لؤلفمجموعات

وأالعقادمحمودعباسأوتوينماركأوديكنزتشارلز:مثل

الجمعهواةبعضويبحث.محفوظنجيبأوحسينطه

الجمعهاوييضيفوقد.للكتابالأولىالطبعةعنفقط

يقدر.المؤلفبكتابتهاقامالتىأممتيباتواالكراساتالجاد

إهداءأوتوقيعبهاالتيالطبعاتخاصةبصفةالجمعهواة

الورقيبالغلالىتحتفظالتىوالمجلدات.المؤلفمن

وأمخطوطاتأيضاالجادالهاوييجمعوربما.الأصلى

المؤلف.منخطابات

معين،موضوعفيكتباتضم.الموضوعاتمجموعات

وبعض.القدمكرةأو،الأفلامأو،العلمىالخيال:مثل

،المجلداتآلافإلىتصلواسعةالموضوعاتمجموعات

العملاتجمعهواةويحصلبكتير.أقلمعظمهالكن

مجالاتهم.تتناولكتبعلىالأشرطةأووالطوالغ

منممكنعددأكبرمنتتكون.العناوينمجموعات

إلىالمترجمةالطبعاتذلكفيبماواحد،أصنوانالطبعات

علىالحصولالجمعهاوييحاولقدفمثلا.مختلفةلغات

)بينمحفوظنجيبثلاثيةوترجماتطبعاتجميع

مجموعاتبعضوتمتد(.السكرية،الشوققصر،القصرين

الطباعية.والتجاربالأصلىأ!لمخطوطالعناوين

الجميلة،الكتبعلىتركز.النموذجيةالمجموعات

تكونلاوقد.جيدةحالةفيتكونالتيأووالنادرة

قليلةكتبمنتتكونفربما.مكتملةالنموذجيةالمجموعات

الكتبالنموذجيةالمجموعاتتشملوربما.جيدةلكنها

النادرةالطاعةذاتوالكتب،الممتازةالتوضيحاتذات

وتسمى.القديمةالكتبأوحروفهافىأوأسلوبهافي

بعضلأنأيضا،الحزائنمجموعاتالنموذجيةالمجموعات

خزائن.فييعرضونهاالكتبججعهواة

التىالكتبمنتتكون.الشكلحسبالمجموعات

،أخرىخصائصأوالتجليدأوالشكلنفصلهايكون

الهزليةوألمجلاتجذاالصغيرةالكتبالفئةهذهوتضم

.والخطوطات

أحياناجهـإلكتبهواةيحصل.الكتبجمعطريقة

تسمىنادرةمكتباتفىعنهايبحثونالتىالكتبعلى

بحثخدمةتقدمالمكتباتهذهمنوكثير.أثريهمكتبات

جمعهواةيشتريقدوكذلكالعملاء.يريدهاالتيالكتب

هذه.ألمجلاتفيعنهايعلنونالذينأضجارامنكتباالكتب

التىوالكتبللبيعالمعروضةالكتبقوائمتضمالمجلات

لهواةيمكنلذلكبالإضافة.الكتبجمعهواةيريدها

الخيريةالأسواقمنكتبعلىيحصلواأنالكتبجمع

الدلالة.وأماكنالمستعملةالكتببيعومكتبات

بالنسبةالكتابقيمةالعناصرمنمجموعةوتحدد

.وعمرهوحالتهندرتهذلكومن،الكتبجمعلهاوي

يحتويأو،أولىطبعةكانإذاالكتابقيمةكذلكوترتفع
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الورقيالغلافعلىيشتملأو،المؤلفمنإهداءعلى

الأصلى.

يوموهو،الإسلامىالتقويمفيالسابعاليومالجمعة

فعن.الأسبوعأيامخيرأنهوردوقد.المسلمينلدىمبارك

خير):قالعفثذاللهرصلأن،عنهأللهرضي،هريرةأبي

عليهآدمخلقفيه:الجمعةيومالشمسفيهطلعتيوم

تقومولامنها.أخرجوفيهالجنةأدخلوفيهالسلام

والنسائي.وأبوداودمسلمرواه(.الجمعةيومفيإلاالساعة

الن!ىلىوالصلاةوالتلاوةالدعاءفيهيستحبيوموهو

.الصلاةانظر:.علب

ابنوقال.الاجتماعمنمأخوذالجمعةاسمإنوقيل

لخقفيهجبمتعالىاللهلأنالجمعةيومسميإنما:عباس

الإسلامفىالجمعةسميتإنماوقيل،السلامعليهادم

الجاهليةفيالعربوكانتالمسجد.فيلاجتماعهموذلك

العروبة.تسميها

نإوقيل.أسبوعبعدأي،جمعةبعدأزوركمويقال

اجتمعوإذاعل!.الرسولبمدينةكانتجمعتجمعةأول

شاءومنالعيد،صلىعمنالجمعةسقطتوالعيدالجمعة

وآخر.بذلكالرخصةوردتفقدأيضا،الجمعةصلى

اليتيمة.الجمعةتسمىرمضانشهرفيجمعة

.الأسبوعمنالسادساليومفهو،الغربفيالجمعةأما

ولكنالأسعد،يومهمالجمعةالإسكندينافيونواعتبر

بالشؤمعشرللثالثالموافقالجمعةيوميربطوناليومالنصارى

بنعيسىالمسيحأنالكنسيالاعتقادفيوتفسيره،والنحس

رجلاعثرثلاثةأنكما،الجمعةيومصلبالسلامعليهمريم

يومعلىويطلقون،اليومذلكفيالربانيالعشاءحضروا

فيالإعدامحكمتنفيذيومكانلأنهالجلاديومالجمعة

مثلالعيد،يومعداماالجمعالنصارىبعضويصوم.المجرمين

الجمعةالنصارىيراعيكما،السلامعليهالمسيحميلادعيد

الفصح.لعيدالسابقالجمعةيوموهوالحزينة

.الهجريالتقويمأيضا:انظر

أحمد.(-م3691،هـ-ا38)3أحمد،جمعة

ثلاثفيشارك.مصريمعوقأثقالرفعبطلجمعة

فيأحرز،للمعوقينأوليمبيةشبهمتتاليةألعابدورات

برونزية.ميداليةالثالثةوفي،ذهبيتينميداليتينمنهااثنتين

،الأثقاللرفعالعالمبطولةفيذهبيةميداليةأحرزكما

جمعةأحمدأنورغم.باسمهجديداعالميارقماوسجل

الشرقيةمحافظةفىفاقوسبمركزصغيرةقريةفييعي!

القويةبعزيمتهأنهإلا،المحافظةفيموظفاويعملبمصر،

الرياضيةالانتصاراتمنالكثيرحقق،إعاقتهعلىوتغلبه

أحرزفقد.والعالميالأوليمبيالمستوىعلىالمشهودة

ش!بهالألعابدورةفيالأثقالرفعفيذهبيةميدالية

فيام699عابمأقيمتالتيللمعوقينالعاشرةالأوليمبية

65لوزنالاولبالمركزلفوزهبأمريكا،أتلانتامدينة

كلابذلكمحطما،كيلوجرام5.177برفعهكيلوجرام

عامأيضاباسمهالمسجلينوالأوليمبىالعالميالرقمىمن

بلغكبيرةبزيادةأيكيلوجراماأ65وهما:،ام499

جمعةأحمدحماسولشدة.كيلوجرام5.21مقدارها

فازأنبعدأتلانتا،دورةفيالحكاممنطلبالقويةوعزيمته

يسمحواأن،الذهبيةللميداليةإحرازهوتأكد،الأولبالمركز

سجله،الذيالرقمليتحدىالمنافسةخارجزائدةبرفعةله

.كيلوجرام5.182رفععندماتحطمهفىفعلاونجح

جمعةأحمدأحرزهاالتيالأوليمبيةالميدالياتأولىكانت

للمعوقينالثامنةالأوليمبيةشبهالألعابدورةفى،صالح

بكورياسيؤولمدينةفىأم889عاماقيمتالتى

الثالثبالمركزلفوزهبرونزيةميداليةأحرزحيث،الجنوبية

الألعابدورةفيسنواتبأرلغذلكوبعد.الأثقالرفعفي

ما299عامأقيمتالتيللمعوقينالتاسعةالاوليمبيةشبه

ذهبيةميداليةجمعةأحمدأحرزبأسبانيا،برشلونةمدينةفي

كيلوجراما.56لوزنالأثقالرفعفيالأولبالمركزلفوزه

الأثقاللرفعالعالمبطولةفيأيضاذهبيةميداليةأحرزثم

الأولبالمركزلفوزهالسويد،فيأم499عامأقيمتالتي

بحصولهذلكواتبعكيلوجراما.52لوزنالأثقالرفعفى

أقيمتالتيالعربيةالإفريقيةالدورةفيذهبيةميداليةعلى

الأولبالمرفيلفوزهبمصر،القاهرةمدينةفيأم599عام

كيلوجراما.56لوزنالأثقالرفعفي

للمعوقين.الأوليمبيةشبهالألعابأيضا:انظر

الجمعةبأنهاتعرفنصرانيةمناسبةالحزدئةالجمعة

عيدوهو،الفصحعيديوافقالذيالأحد،قسبقالتي

حداديومالحزينةالجمعةوتعتبر.الميلاديةالسنةمنتصف

ثلاثلمدةالعبادةتقيمالكنائسوبعض.المسيحموتعلى

بعضوفي.والصلاةالمقدسالكتاببقراءةساعات

الثلاثة.الفصحعيدأيامبدايةالحزينةالجمعةتعتبرالكنائس

الميلاديالثانيالقرنفيالتاريخيةالوثائقأنويلاحظ

وموتالحزينةالجمعةبينخاصةعلاقةأيإلىتشيرلا

وفي.الفصحعيدقبلللصياميومسوىتكنفلم.المسيح

فيهايكثرونالمسيحيونصار،الميلاديالرالغالقرنأواخر

علىالمسيحموتعلىتركزالتيوالصلواتالقراءةمن

النهارمنتصفمنوذلك،اعتقادهمحسبالصليب

مساء.الثالثةالساعةوحتى

الفصح.عيد:أيضاانظر



ةسور،لجمعها664

الكريمالقرآنسورمنالجمعةسورة.سورة،الجمعة

عدد.والستونالثانيةالشريفالمصحففيترتيبها.المدنية

أحكاملذكرالجمعةتسميتهاجاءت.آيةعشرةإحدىآياتها

منللصلاةنوديإذاآمنواالذينأيهايا)فيهاالجمعةصلاة

.9:الجمعة!البعوذروااللهذكرإلىفاسعواالجمعةيوم

والمحور،التشريعجانبتتناولالكريمةالسورةهذه

التيالجمعةصلاةأحكامبيانالسورةعليهتدورالذي

المؤمنين.علىاللهفرضها

بنمحمدالرسلخاتمبعثةالكريمةالسورةتناولت

العرببهاللهأنقذ،المهدأةالرحمةأنهوبينت!ل!،عبدالله

فكانت،الإنعسانيةبهوأكرم،والضلالالشركظلاممن

لتخبطكانأنبعد،البشريالمجتمعلأمراضبلسمارسالته

عنوانحرافهماليهود،عنالسورةتحدثتثم.الظلامفي

وأممسهمالتورأة،بأحكاماسملباكلفواحيث،اللهشريعة

لهمامثلأوضربت،ظهورهموراءونبذوهاعنهاأعرضوا

النافعة،الكبيرةالكتبظهرهعلىيحملالذيبالحمار

السورةتناولتثم.والتعبالعناءإلامنهاينالهلاولكنه

لأداءالمسارعةإلىالمؤمنينفدعتالجمعةصلاةأحكام

النداءووقت،الأذانوقتالبيععليهموحرمت،الصلاة

بالتجارةالصلاةعنالانشغالمنبالتحذيروختمتلها،

قامواالصلاةإلىقامواإذاالذين،المنافقينكحالواللهو

متثاقلين.كسالى

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

منالأولىالفترةأثناءأطلقاسمالمحامينجمعيات

،لندنفيالمبانىمنمجموعاتأربععلىالوسطىالقرون

ويعقدون،ويدرسون،ويدرسون،المحامونيقيمكانحيث

هيالمبانىتلكأسماءوكانت.محاكمهمجلسات

ويعود.إنوغرايزإنولنكولنزتمبلوالميدلالإنرتمبل

وشيدت.الميلاديعضرالثالثالقرنإلىكلهاتاريخها

الملكية.العدلمحاكممنبالقربالمبانىتلك

فىالقانوندراسةفىيرغبونالذينالشبانوكان

ليتلقواالمشهورينالأساتذةحولشجمعون،الوسطىالقرون

منزلفيالطلابأولئكعاش،البدايةوفى.العلمعنهم

منجعلتبصورةكبيراأصبحالطلابعددولكنالأستاذ.

فيالسكنعنعوضا،الفنادقفييسكنواأنالضروري

بلفقط،المبانىيعنيلاالمحامينجمعياتاسموكان.المنازل

واستخدمتها.امتلكتهاالتيالقانونيةالمنظمات

ووفقا.اليومكبيرةأهميةالأربعالقانونيةوللجمعيات

تسمحالتيهىوحدهاالجمعياتهذهفإن،قديمةلعادات

إنجلترا.فيالمحاكمأعلىأماممهنتهمابممارسةللمحامين

المهنة،صفاتبكليتمتعونمحامينالتلاميذيصبحولكي

منالخارجىالجزءفيمقاعدهمبمغادرةلهميسمحكان

الخشبي.الحاجرخلفالقاضيأمامقضيةليقدمواالمحكمة

الجانبفييجلسونفكانواالمؤهلونوالمحاموناغضاةاأما

مقاعدعنالقضاةمقاعديفصلالذيالحاجزمنالآخر

.النظارة

فيتأتيريئ!حيةقيناولالأطفال!جمعية

الرعايةتقديمبغرضالسعوديةالعربيةبالمملكةالرياضمدينة

سنمنالمركبةالإعاقةذويمنالمعاق!تللأطفالالمتكاملة

الاستفادةعلىالقدرةلديهمممنعشرةالثانيةوحتىالميلاد

والتأهيلية.والتعليميةالعلاجيةالجمعيةخدماتمن

واستقبلت،ام839هـ،ا304عامالجمعيةتأسست

خدماتهاوتشمل.ام869هـ،أ604عاممعاتطف!أول

والتعليمية،،والسكنيةوالاجتماعية،الطبيةالحدماتحاليا

الجمعيةخدماتتشملكما.النفسيةالرعايةوكذلك

والمساهمة،الإعاقةحولالاجتماعيالوعىنشروأهدافها

وقد.الأطفالإعاقةمجالفيالعلمىالبحثإثراءفي

الإعاقة،لأبحاثسلمانالأميرمركزالغرضا!ذاأنشأت

مجالفىمتميزاعملايقدملمنتمنحجائزةتقدمأنهاكما

أنشأتوقدلها.عاديغيردعماقدمأو،الجمعيةاهتمام

هي:بالمملكةمختلفةمناطقفيالفروعمنعدداالجمعية

.والجوفوجدةالمنورةوالمدينةالم!صمةمكة

نيأنشئتجمعيةالوطنيةأودوبونجمعية

منظماتوأكبرأقدممنواحدةوهىالمتحدةالولايات

،أم509عامفيتأسست.العالمفىأ!طنيةاالحماية

جيمسجونالأمريكيالطبيعيالطيورفنانباسموسميت

الأمدالطويلةللحمايةمكرسةوالجمعية.أودوبون

والمواردوالمياهوالأرضالطيعيةللحياةالحكيموألاستخدأبم

،والإشعاع،التلوثمنالحياةوحماية،خرىالاالطبيعية

الناجمةالعالميةالمشكلاتمنوالتخفيف،السامةوالمواد

الطبيعية.المواردواستنزافالسكانتزايدعن

مكاتبوعشرةمنتسباوناديافرعا625نحوللجمعية

ويضمن.العاصمةواشنطنفيقانونيبمركزوتحتففأ،إقليمية

أماكنمنهكتار0002101حمايةالحمائىأودوبودنظام

.للانقراضالمعرضةالأنواعمنوكثيرالبريةالحيواناتوجود

الطائر.،جيمسجون،أودوبونأيضا:انظر

الرئيسيوالهدف.متخصصادخاربنكالبئاء!جمعية

شراءفىيرغبونلمنوتسليفهاالناس!،منالمدخراتأجتذاب

اتفاقيةبوساطةالقروضتسليفويتم.بهمخاصةمنازل
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ع!ئهصكسرو!ءبر!بهبهم--*س،د--!؟شء؟!يمص

والأيرلندية.البريطانيةالتجاريةالمراكزمعظمفيتوحدالبناءجمعيات

.الأموالسح!أولإيداعالحميعمتناولفيمؤسساتهي

فترةعبرالرهنإيفاءيتموعموما،،الرهنتسمىقانونية

البناءجمعيةوتحتفظ.سنة25أو02إلىتصلقدطويلة

وذلك،المستلفالشخصبمنزلالمتعلقالتمليكبصك

دفعبإعادةالمستلفونويقوم.المدفوعالقرضلتسديدضمانا

البناءلجمعيةيحقفإنهوإلا،منتظمةمبانغشكلفيالرهن

بئثمومن،منهالخروجعلىالمرتهنوإجبارالمنزلاستعادة

القرضإعادةإلىوإضافة.المدفوعالقرضلامشعادةالمنزل

.القرضهذاعلىفائدةدفعالمستلفينعلىيجب،المدفوع

وتدفعبها.للمدخرينالفائدةمعظمبدفيالبناءجمعيةوتقوم

أرباحها.يمثلوهذا.الجمعيةمصروفات-المتبقيالمبلغمن-

،المتحدةالمملكةفيالبناءجمعياتمنكتيراإن

الذينالمدخرينكافةويمتلكهامغا،تتعاونوأيرلندا

تسمىالأقطاربعضوفيفيها.أموالهميعستثمرون

فيأما.التعاونيةبالبنوكالبناءبجمعياتلثسبيهةمنظمات

اتحاداتالماليةالمؤسساتهذهفتسمى،المتحدةالولايات

مطلعفيالجمعياتهذهمرتوقد.والقروضالادخار

تمكنتفقد.كثيرةبتغييراتالعشرينالقرنمنالثمانينيات

إدخالطريقعن-المتحدةالمملكةفيالبناءجمعيات

.المصارفمنافسةمن-خدماتهافيللتوسعجديدةقوانين

تعاونية،تكونلأنمضطرةتعدلمالبناءجمعياتأنكما

.محدودةمسؤوليةذاتشركاتبعضهاوصار

قروضهمإعادةفيالمرتهنينمنالكثيرينفشلأصبح

منالتسعينياتوأوائلالثمانينياتأواخرفيكبيرةمشكلة

الادخاراتحاداتمنكثيرأفلسوقد.العشرينالقرن

إلى-المشكلةهذهونتجت.المتحدةالولاياتفيوالقروض

المرتهنة،الأموالإعادةفىالعملاءفشلعن-ماحد

واجيزت.المشكلةهذهلحلضخمةمبالغالحكومةوقدمت

اتحاداتبهاتقومالتيالأعماللتنظيمجديدةقوانين

.والقروضاللإدخار

)حكومةحكومةأستراليا،انظر:.التشريعيةالجمعية

(.التشريعية)الجمعيةالفرنسيةالثورة(،الولاية

مكونةبريطانيةهيئةالملكيةالجغرافيةالجمعية

وتضم.الجغرافيةوالدرالممات،بالاستكشافالمهتمينمن

متاحةوهي،للخرائطالعالمفىخاصةمجموعةأضخم

الجمعيةوتنظم.كبيرةمكتبةوجودعنفضلاللجمهور،

الرحلاتترعىكما،جغرافيةبحثيةمشروعات

الجمعيةلمماندتالماضيوفيوتمولها.العلميةالاستكشافية

إلىسكوتورحلةإفريقيا،فيلفينجستوناستكشافات

قمةإلى،بنجاحهيلاريوصعود،الجنوبىالقطب

دوريةمطوعةالجمعيةمطبوعاتبينومن.إيفرست

الأحيانبعضوفيالجغرافيةالمجلةتسمى)بالإنجليزية(

التيالمنازعاتفيالتحكيمبمهمةالقيامالجمعيةمنيطلب

عامالجمعيةتأسستوقد.الدوليةالحدودحولتنشب

تضم،البريطانيينالرعايامنمئاتعدةبجهودم،0183

ويقع.الدولمنعديدفيعضو،005.01خصالان

.لندنفيللجمعيةالرئيسيالمقر

علميةمنظمةأكبرالوطنيةالجغرافيةالجمعية

واشنطن،فيأم888عامتكونتالعالمفيوتربوية

منالجمعيةتتألف.العالمعبرالجغرافيةالمعلوماتلتجمع

مدينة185فيموجودينعضوملايين01منأكثر

بعثة)00.4منأكثرودعمتالجمعيةتكفلتتقريبا.

بحث.ومشروع

الجغرافيةالمجلةطريقعنالمعلوماتالجمعيةتنشر

الجغرافيالبحث،الوطنىالجغرافيالعالم،الوطنية

الأطال!تنشر.كماالوطنيالجغرافيالرحالة،الوطني

التلفاز.وبرامجوالأشرطةوالخرائطالأرضيةوالكرات

البعثات،الجمعيةبهاتكفلتالتيالمشاريعبينمن

روبرتوبيردريتشاردبهاقامالتيالقطبإلىالتاريخية

تحتللعيع!ملائمةمساكنبناءفيوساعدت.بيري

إفرلمجيا،شرقفىبالتنقيبتكفلتكما.المحيطأعماق

الإنسا!المسمىالبدائيالإنسانأحافيرعنوكشفت

سنة.مليونيمنذعاشالذي(هابيليس)هوموالماهر

أنشأهاكبيرةدينيةهيئةبمصرالشرعيةالجمعية

العشرينالقرنبداياتفيالمسبكيخطابمحمودالشيخع

أحكامهوتطيقالدينشعائررعايةهدفهابمصر،

الدين،منليعستالتيوالأهواءالبدعمنوتخليصها
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والسنةبالكتابالعاملينلتعاونالشرعيةالجمعيةوتسمى

المحمدية.

والإرشادالدعوةأمانةعاتقهاعلىالجمعيةهذهحملت

المساجدمنكثيرا:شيدتمصر،محافظاتجميعفي

وصيدلياتطبيةمستوصفاتجانبهاإلىتضمالتىالجامعة

تشملوأقساما،القرآنتحفيظومكاتبومدارسعامة

أضطريزواالكاتبةوالالةالصغيرةاليدويةالحرفتعليم

العامالمفهومجوانبمنذأطثغيرإلى،والخياطةوالتريكو

.والحياةللدين

مشروعأكبربتنفيذتاريخهاخلالأيضاالجمعيةقامت

جميعفيهساهمتالذي،اليتيمكفالةمشروعهوإسلامي

مفهوممنانطلاقاكثيرينأيتاماوخدممصر،محافظات

وأشار(كهاتيناليتيموكافل)أناض!ل!!الرسولحديث

الوعظمعهدأيضامشاريعهاومن.والوسطىاسحبابةبأصبعيه

المتدربين.الدعاةمنكبيرعددفيهيتخرجالذيوالإرشاد

مؤسسهارئاستهاتولواالدينالجمعيةهذهقياداتمن

السبكيخطابوأمينأ!سبكىاخطابمحمودالشيخ

وعبدالناصرمشتصيوعبداللطيفخطابمحمودويوسف

والتعليم.والدعوةالأزهرعلماءمنوكلهم،عليفاضل

العالم)صورة(،المتحدةالأمانظر:العاملأ.الجمعية

التانية(.العالميةالحرب)بعدالدولىالفانون)صورة(،الأرضى

ا!شتراكية)الحركةالاشتراكيةانظر:الفايية.الجمعية

الفابية.برنارد،جورجشو،(،العالمية

التعاونيةانظر:.التعاوئيةالمستهلكينجمعية

التموشية(.أوالشرائية)التعاوديات

فيالعدميةالهيئاتأقدممنواحدةالملكيهالجمعيلأ

المعرفةلتعزيزالملكيةلندنجمعيةبالكاملاسمها،العالم

شأنرفععلىللعملام066عامتأسست.الطيعية

منعلماءعضوسهافيالهيئةوتضم.الطبيعيةالعلوم

الكيمياءفىالخبرةذويمن،الكومنولثدولومنبريطانيا

أكثرللجمعيةوينتمي،والطبيعياتوالرياضياتوالهندسة

عضو.000.1من

خلالمنالعلميالتقدمرعايةعلىالجمعيةوتعمل

للمهاموالمنحالجوائزوتقديم،المحاضراتإلقاءتشجيع

ينجزونهماعلىلهمالأنواطبتقديمالعلماءوتكريم،البحثية

التعليم،مستوىرفععلىأيضاالجمعيةوتعمل.أعمالمن

الجمعيةوتحتفظ.والرياضياتالعلوممجالاتفي

أنحاءفيالمجامإلعلميةمعالنطاقواسعةباتصالات

متحدين.يعملواأنعلىالعلماءوتحث،العالم

كتاب000.012نحوبهامكتبةالجمعيةولدى

المجلاتمنعدداالجمعيةوتنشر.مخطوطة00002و.

جلساتومحاضربمفلسفيةمحاضرتشملالتي،ا!دوريةا

.لندنفىللجمعيةالرئيسىالمقرويقع.الجمعية

تعلعالميةهيئةالغرقىلإنقاذالملكيةالجمعية

المائيةالسلامةتحقيقمجالفىالجمهوروتوعيةتثقيفعلى

الجمعيةوتضع.الغرقىبإنقاذالمتعلقةالأمورمنوغيرها

والسباحة،،التدريبمجالاتفى،دراسيةمقررات

منشهادةعلىالحاصلينمنالمعلمونويقوم.والإنقاذ

،والنواديالمدارسبزيارة،المهمةلتلكتؤهلهم،الجمعية

أربعةفروعوللجمعية.المقرراتهذهتنفيذفىلمساعدتها

والمملكةوكندا،ونيوزيلندا،أستراليا،علىتتوزع،كبيرة

يجتازمنتكافئكما،دراسيةمناهجتضعحيث،المتحدة

نوطابمنحهوذلك،الغرقىبإنقاذالخاصةالاختباراتبنجاع

فيالأعضاء،الفروعتسمىأصغرفروعوهناكبرونزيا.

(،البريطانىالكومنولث)المقصودالاخرىأعومنولثادول

به.الخاصةوجوائزهالدراسيةمناهجهفرعولكل

عامالغرقىلإنقاذالملكيةالجمعيةتأسعستوقد

لها،فرعاافتتحتام598عاموفي.لندنبمدينةام198

بذاتهاقائمةأستراليافيللجمعيةالمحليةالفروعأصبحتثم

.أم529عام

فييعيحقالجسمقوي،الجثةضخمحيوانالجمل

الصحاريعبربعيدةمسافاتإلىالسفرويمكنهالصحراء.

وتسير.والطعامالماءمنبالقليلمكتفياالمحرقةالجافةالحارة

إلىبالإضافةهذا.وخفةبيسرالناعمةالرمالفوقالجمال

حيثآخرإلىمكانمنوالأمتعةالأثقالنقلتستيمأنها

الجمالفإنكذلك.الترحالويصعب،الطرقتنعدم

منكثيرفيالصحراءفييعيع!الذيالإنسانتساعد

.اللأخرىالحياةأوجه

ذإ،ظهرهفىطعامهيحملأنهالجملمميزاتومن

يتكونالذيالدهنشكلفيالغذاءمنكمياتفيهيخزن

متىلهاللازمةالطاقةيجدالسنامهذاومن.السناممنه

.الطعاموجودتعذر

الجملأحدهما:العالمفيالجمالمننوعانوهناك

وذالجملهوالثانيوالنوعالواحد،السنامذوالعربي

هجينانوعايستخدمونالماضىفىالناسوكان.السنامين

لهذاوكانواس!ع.نطاقعلىالمسيافىالسوعينهذينمن

الاخر،منأكبرأحدهماسنامانالجمالمنالهجينالنوع

النوعينكلامنقوةوأكثرجسما،أكبركانأنهكما

منهما.انحدراللذينالمعروفين
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يزفاديللصوفومصدرا،بالبروتينالغنىوحليبهالحومها،لطبللغذاءمصدراتشكلأنهاكماالصحراء.فىوالترحالالنقلومميلةالجمال

.والسباقاتالاحتفالاتفيورياضةتسليةوسيلةأنهاإلىبالإضافة،والبسطوالخيامالملابسلصنعنسحهيتمثموبرهامن

منآلافعدةقبلالجملاستئناسفيالإنساننجح

قبلأليفةتكنلمالعربيةالجمالأنالمعتقدومن،السنين

الجزيرةشبهفيبريةحيواناتكانتبلسنة،آلافبضعة

جململايينبضعةاليومالعربيةالجمالعددويبلغ.العربية

وربماوإفريقيا.اسيامنكلفىالصحراءرجالمعتعيم!

مازالحيثوتركستانمنغوليافيالأولىالجمالظهرت

منهاالملايينوأصبحتالبلاد،تلكأنحاءيجوببعضها

آسيا.منكثيرةأنحاءفىأليفةتعيش

أمريكافىتعيشكانتأنهيرىمنالباحثينمنهناك

مليون04قبلالجمالفصيلةمنالحيواناتبعضالشمالية

أصبحقدالجملكانالجليديالعصرحلولوقبل.سنة

ألاسكاعبرالهجرةفيأخذأنهكما،غيرهعنمتميزةفصيلة

تدريجياأصبحتاثممجموعتانانفصلتآسياوفياسيا.إلى

فقدنفسهالوقتوفي.اليومالمعروفينالرئيسيينالنوعين

جنوباالجمالفصائلمنالصغيرةالجماعاتبعضتحركت

منفصائلأربعتعيشواليوم.والجنوبيةالشماليةأمريكامن

-2الألبكةأ:وهىأمريكا،جنوبفيالجمالأسرة

الأوروبيونوصلوعندما.الفكونة-4اللاما3-الغوناق

مناختفتقدالجمالأنواضحاكانالشماليةأمريكاإلى

ولا،باقيةبقيةمنهاتعدولمالسنينآلافمنذالبقاعتلك

.هناكمناختفتكيفأحديعرف

وقد.أم084عامأسترالياإلىعربيجملأولأخذ

المناطقإلىأرسلتحملةفيالحظالسيئالجملهذاشارك

نأبعدنحبهقضىولكنهأستراليا،جنوبىمنالشمالية

بعدفيماحدثثمقصد.غيرعنصاحبهقتلفيتسبب

إلىالجمالمنالنوعهذامنكبيرةأعدادجلبتأن

وأعمالالاستكشافاتبعضفىلاستخدامهاأستراليا

نحوهناكومازالالجرداء.الأراضيفيالمحطات

أستراليامناطقفىبريةحياةتعيع!جمل000252

الصحراوية.
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والجمالالناس

وإفريقياآسيافييعيشونالذينالناسمنالملايينيعتمد

ففى.اليوميةحاجاتهممعظمقضاءفيالجملعلى

الجمليستخدم،الصحاريحافةتمكللىالتيالأراضي

كما.وتجهيزهاالزراعيةالأراضيلإعدادالمحاريثجرفي

الغلالوحمل،الحقوللريالسواقىفيأيضامنهيستفاد

الوسيلةهيالجمالفإنالصحاريأعماقفيأما.للأسواق

فإنالمقابلوش.الأغطةواوالملالسالاطعمةلنقلالوحيدة

حتىالآبارمنبالماءلمدهاالناسإلىحاجةفىالجمال

اطرة.الصيففترةخلالتعيش

سلوكهاأنغيرأطناس،شاقةأعمالآالجمالوتؤدي

علىالسنام!تذوالجمليبصقوقد،بهالتكهنلايمكن

تئنوقد.بأرجلهاترفسالجمالكافةأنكما،الناس

عليها،أحمالهموضعفىالناسيبدأعندماوتتأوهالجمال

تحملالعمومعلىولكنها.أرجلهاعلىبالوقوفوتؤمر

ثمانيلمدةأكجما05إلىالعادةفيوزنهايصلأثقالا

وزنا،أكثرثقلحملعلىالقدرةوللجمال.ساعات

سمتةعادةأ!الجماوتعمل.مرغمةإلاذلكتقبللاولكنها

ف!!اأ!ط!اصتالمزيدعلىأجبرتفإذا،السنةفىشهور

الإعياء.فرطمنتنفق

أضاسفا.الصحاريلس!!ارللعذاءمهممصدروالجمال

صعبةأحيانات!صنقدأنهارغملحومهايأكلونهناك

الذيالشحمبعضيذيبونفهمذلكإلىوإضافة.المضغ

الناسويشرب.الطهىفيويستعملونهالسناممنيأخذونه

الجبن.منهويصنعونالإبللبن

وليوتالملابسلصنعوالجلدالصوفالجملويوفر

ويعملونالناعموبرهابنسج!الجمالأصحابويقومالشعر،

يذالجملوبرويفضل.دافئةناعمةصوفيةأغطيةمنه

الصوفية.الملابسنستىفىغيرهعلى،الطويلالسنامين

ص

؟ح!11

!.-!!

للمم!!ةالشرقيةالممطقة!ىبقيقمنبالقربالعريةالجمالمنقطيع

السعودية.العربية

أخبيتهم.عملفيالصموفهذاالعربيستعملكما

منكثيرإلىيصدرالجمالصوففإنذلكإلىوإضافة

والمعاطف،الصوفيةالأغطيةلتصئمنهالعالمأنحاء

والملابس.

والحقائبالأحذيةتصمنعالمتينأغوياالجملجلدومن

كما،الجافةالجمالعظامينحتمنالناسومن.والسروج

والأواني.الحلىأنواعبعضمنهاويصنعون،بالعاجيفعلون

يجف.أنبعد!وقودالإبلروثمنويستفاد

الجملجسم

ومترين.أم8،بينماالكتفعندالجملارتفاعيبلغ

الذيذيلهطولويبيئ.كجم68.و025بينوزنهولمجراوح

حجمهامنأكبربحجمالجمالوتظهرمعما.05الحبليشبه

منالمتدرجالبنياللونذيالسميكوبرهابسببالحقيقي

الجملوبرأنويلاحظالأسود.إلىتقريباالابيضاللون

.الحرارةمنجسمهوقايةعلىهذاويساعدهقصير،العربي

إلىطولهيصلوقد،طويلفهوالسنام!تذيالجملوبرأما

وسنامه.وعنقهرأسهعمدوذأسكسما25نحو

نحيلةفتبدو،الربيعفصلشيوبرهاالجمالكلتفقد

فصلفيجديداسميكاوبرات!خسيماسرعانألهاغير

ذأك.بعدالحزيف

عاريةصلبةبقعمحيقانهاومفاصلالجمالصدوروفي

إلآالصوفمنهاتحاتالجسممنكأجزاءوتبدوالوبر،من

،التحاتعلاماتمنوليسق،طبيعيةالأمر،واقعفىأنها

عندماولكن.الولادةالحديثةالجمالفيحتىتوجدإنهابل

الأماكنهذهفإنعمرهمنالخامسالشهرالجمليبلغ

قوي.سميكبجلدت!ضسي

رأسه.جانبىعلىواسعتانعينانللجمل.الجملرأس

وعندما،الرمالمنالعينينتقىمقوسةرموشعينولكل

منالعيونتقىالشعرالكثيفةالجفونفإنالشمستعلو

الحد.عنزائدضوءبدخولتسمحولاالصحراءشمس

الماءمنكبيرةبكمياتالعيونتزودالتيالغددبعضوهناك

،الرأسمنتهىعندخلفىموضعوفي.رطبةعليهالتبقي

إلىيصملشعريغطهاالمستديرةالقصيرةالجملآذاننجد

الصحراءرمالمنأذنيهوقايةعلىالجملويساعدداخلها

كثيراكالحمارولكنه،قويةسمعحاسةوللجملوغبارها.

عليه.تلقىالتيالأوامريتجاهلما

وباستطاعته.حادةقوية!شا34وكبيرفموللجمل

الجملصاحبوبإمكان.كسلاحالأ!شانهذهاستعمال

نأغير،العضمنليمنعهبكمامةالحيوانفميغطيأن

يلبسأنيمكنلاالختلفةالأشغالفييستحدمالذيالجمل

نأيجبالجملفملأن؟الحصانمعيفعلكمامكبحا
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للجملالعظمىالهيكل

الاقداماصابم

رية

لورك

الاجترار.منيتمكنحتىالقيودمننوعأيبدونيبقى

وذلك)أنفه(خطمهفيبحبليربطونهالناسفإنولذلك

.اللجاممنبدلأقتيادهلا

منمعظمهفيالجملسناميتكون.الجملسنام

فيالسناموتكونالشحمتحفظقويةأليافوهناك.الشحم

صحةالممتلئالجملسناموزنيصلوقد.الجملظهر

كجم.35منأكثرتغذيتهأحسنتوالذي

وهي.جوليصحراءفيترعىالسنامينذواتالجمالمنقطعافي

الحبالفوقطويلةلمسافاتثقيلةأوزانحملتستطيعقويةدوا!

.الوعرةالطرقاتداتالصخرية

ولكنأجسامها،فيالشحمتختزنالحيواناتومعظم

وإذاسنامها.فيشحمهامعظمتختزنالتىوحدهاالجمال

يزودالسنامفيالذيالشحمفإنطعامعلىالحصولعز

بفترةالجملمروإذاإليها.يحتاجقدالتيبالطاقةالجمل

منالسنامهذاينزلققدبلشقلص،سنامهحجمفإنجوع

يأخذأنبعدولكن.جنبيهأحدعلىويتدلى،الجملظهر

هذافإن،أسابيعلمدةكافياطعاماويتناول،الراحةمنقسطا

الجملظهرعلىبثباتويقف،وينتصبيشتدالسنام

.أخرىمرةبديئايبدوالذي

وتساعد.قويةطويلةأرجلللجمل.والأقدامالأرجل

الجملأرجلمنالعلويالجزءفيالتيالقويةالعضلات

نأالجملويستطع.طويلةلمسافاتالأثقالحملعلى

يبلالمعتادالحملولكن،كجم045إلىيصلمايحمل

بعضفيالجمالتستخدموعندما.كجما05نحو

بسرعةاليومفيكم04نحوعادةتقطعفإنهاالأشغال

الساعة.فيكم5

ولكنالحار.الطقسفيخاصةتسير،عادةوالجمال

والوخدتخد.أوتعدوأنإمافإنهاالإسراععلىأجبرتإذا

جانبعلاللتانالرجلانفيهاترتفعمتوسطةسرعةهو

الذيالعملهذا.الوقتنفسفيالأرضوتطآنواحد

بالراكبتدفعوحركةتأرجحا،يحدثالأرجلبهتقوم

الجمالراكبيلبعضويحدث.الخلفوإلىالأمامإلى

الصحراء.سفينةالجملويلقبالبحر.كدواردوار

أرجلعلىالتىالجسممنالقويةالجلديةالمواطنأما

عندماالجملتساعدالتيالوساداتبمثابةفإنها،الجمل

ركبتيه،علىينزلثمالأماميتينرجليهالجملويثنى.ينيخ

الوقوفوعند.الأرضإلىويهبطالخلفيتينرجليهيثنىثم

الأماميتين.برجليهأعلىإلىينتفضثمالخلفيتينرجليهيقيم

يحملوهوأخرىمرةينهضوأنيرقدأنللجملويمكن

.ظهرهعلىثقيلاحملا

ظفريشبهحافروهناك.قدمكلفىإصبعانوللجمل

والجيادالأبقاروتسير.إصبعكلفىينموالقدمإصبع

تعسيرالجمالولكنحوافرها،علىالحيواناتمنوغيرها

الطويلتين.إصبعيهابينتصلالتيالعريضةأخفافهاعلى

دائرته.وتتسع،الأرضيطأعندمالجملاخفويمتد

كماالرمالفيأقدامهتثبيتعلىالجملالأخفافوتساعد

صاحبها.أقدامتثبيتفىتساعدالتيالجليدأحذيةتفعل

صوتا.تحدثأخفافهتكادلايعدوأوالجمليسيروعندما

الجملحياة

قدحملفترةبعدواحداحواراالناقةتلدالصغار.

جسمهغطيوقدالحوار،أعينوتفتح.شهرا31إلىتصل



الجمل472

ولرحسمهغطىوقد(ولادتهعندالعر!بهماتدعوه)وهوالحوار

كثيص.

بعدقدميهعلىيجريأنالحوارويستايعا.كثيفبوبر

بصوتأمهنداءيستطيعأنهكما.ولادتهمنسويعات

أمهمعالصغيرالحوارويعي!ق.الحملانصوتمنقريب

فهوأمهعنفصلفإذاعنها.فصلهيتملمماسنواتلعدة

فصيل.

فهوعمرهمنالسادسةللغفإذاقغوداالصغيريسمى

تعليمهفىصاحبهيبدأالعمرمنسنةيبلغوعندماجمل.

ينهض.أويبركأنيريدهحينلأوامرهيستجيبكيف

وأالسرجحملعلىالقعوديعودأيضاالسنهذهوفي

ووزنهاالأحمالهذهححمويزداد.الخفيفةالأحمالبعض

منالحامسةالجمليبلغوعندماالقعود.كبركلماتدريجيا

عندمنهتطلبالتيالحمولةكامليحملأنيستطيععمره

.نموهاكتمال

لأسابيعوربمالأيامالعيشتستطئالجمالالغذاء.

ويطعم.الإطلاقعلىشىءبلاأووالماءالطعاممنبقليل

مثلوالحبوبوالحشائشالتمرجمالهمالصحاريسكان

الجمالتعطىالحيوانحدائقوفىوالشعير.القفوالذرة

فينوعكلمنكجم.53بمعدلالجافةوالحبوبالكلأ

يصعب،الصحاريعبرالجمليسافروعندما.اليوم

ورقعلىيعيشأنعليهوعندها،الطعامعلىالحصول

أمامه.يجدهصحراوينباتوأيوالبذورالجافالشجر

نأدونأسشوكاذاتالأغصانيأكلأنالجملوباستطاعة

الأشواكأندرجةإلىقويةفمهبطانةلأن،لفمهتضر

فبإمكاننادراأصئالطعامداذااختراقها.تستطعلاالحادة

والسمكالعظاممثلشيءأييأكلأنحينئذالجمل

صاحبه.خيمةحتىوالجلد،واللحم

لمعدتهإنإذابتلاعهقبلجيداطعامهالجمليمضغلا

جيدأ،تمضغلمالتيالأطعمةأحدهافييخزنأقسامثلاثة

فيللفمبعدفيماالمهضومغيرالطعاممنالنوعهذاويعاد

تذهبثموبلعها،مضغهافىالجمليبدأثم،كراتشكل

الحيواناتوتسمىتماما.تهضمحتىالمعدةأقسامبقيةإلى

والجمالوالبقرالغزلانمثل:الطريقةبهذهتتغذىالتى

.المجترةبالحيواناتوغيرها

أياملمدةماءبدونالعيم!علىقدرةللجمل.الشرب

الجمليشربهاالتىالمياهكميةوتختلفشهور.بل

ماءإلىتحتاجفالجمال.والطقسالسنةفصولباختلاف

التيوالنباتاتباردا،الجويكونحيثالشتاءفيأقل

وتستطع.الصيفيةالنباتاتمنأكثرماءعلىتحتوييقتاتها

دونكلهالشتاءتقضىأنالصحاريفيترعىالتيالجمال

الجملأنغيرلها.قدمإذاترفضهوقدماء.تشربأن

وهذهلتر،002نحومقدارهيبلغمايشربيستطحبنن

الماءمحلتحلولكنهاالجملجسمفىتخزنلاالكمية

الجسما.فقدهأنسبقارزيا

فيالماءيجدإنهإذيومكلقليلماءإلىالجمليحتاج

كمياتبمعظميحتفظفإنهكذلك.الرطبطعامهبعض

الحيواناتمنكثيرعنيختلفوالجمل،جسمهفيالمياه

درجةترتفععندماتعرقالحيواناتهذهأنفيالأخرى

بيدباردا.جلدهاويجعلالعرقذلكويتبخرالجو،حرارة

جسمهاحرارةدرجةفإنولذلككثيراتعرقلاالجمالأن

حرارةأثناءمئويةدرجات6نحومنيقربماإلىترتفع

درجةالإنسانحرارةدرجةوارتفاعليلا.تبردثمالنهار،

مرضه.علىدأجلاثنت!تأوواحدةمئوية

علىيعملالجملفإن،الحرارةالشديدةالأياموفى

الراحةإلىبالخلود،الإمكانبقدرجسمهحرارةتخفيف

وأظليلمكانفييرقدوقد.الطعامإلىاللجوءمنبدلأ

يسيرجزءسوىيتعرضلاحتىبوجههالشمسأشعةيواجه

منمجموعةتطردوقدوأشعتها.الشمسلحرارةجسمهمن

حرارةدرجةلأنبعضابعضهايضغطبأنالحرارةالجمال

الجو.حرارةدرجةمنأقلتكونالجمالأجسام

العربعندالجمل

أفردواخاصةمكانةالعربعندللجمل.الجملأسماء

لغتهموفى،اليوميةحياتهمفىالاهتماممنكتيرالها

بولدالأسماء.منالعديدللجملخصصواوقد.وأشعارهم

حوارلهيقاليفصلأويفطمأنإلىيوضعحينمنالناقة

نأأمنماالإبلمنوالقعود.فصيلفهوأمهعنفصلفإذا

يثنيحتىكذلكويستمر،سنتانلهتكونأنوأدناه،يركب

يعنيوهذاجمل.لهيقالوعندهاالسادسةالسنةفيويدخل

منالسادسةبلغالذيالإبلذكرعلىتطقالجمللفظةأن

وقوتها.جسمهافيمكتملةدابةوأصبحعمره
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الشمس.عنعينيهحجبفيتساعدهالسميكةالبعيرأجفان

!ملفسهليحميبإحكامشفتيهوزمأنفهفتحتيقفلأيضاوبإمكانه

الرملية.العواصف

ويركب.القلوصالإبلإناثمنتقابلهالذكروالقعود

العمر.منسنتينأحدهمابلغمتىوالقلوصالقعودمنكل

التاسعةفىوطعنالثامنةالسنةاستكملإذاوالبعير

جملتاءبغيرالأنثىوكذلكبازلحينئذفهو،نابهوفطر

وذلكالشقوهو،البزلمنالبازلوسمي.بازلوناقةبازل

شقا.منبتهعناللحملشقهبازللهيقالطلعإذانابهأن

أهممنالإبلتعتبرالعربكانت.الأمثالفيالجمل

وإذاوبتربيتها.بهايهتمونكانواولذلك،الناسيقتنيهما

وساقهاالاخرينإبلعلىاستولىبعضعلىبعضهمأغار

فيويرى.دوريةبصورةالعربيةالدولبعضتقيمهاالهجنسباقات

النهاية.خطلحوجملهيسوقمتسابقالصورة

للحاقيسرعونالإبلأصحابوكان.عنهمبعيداأمامه

العربيةالأمثالبعضجاءتوقد.منهالإبلواستردادبالمغير

واودواسئا"أوسعتهم:أمثالهمفيقيلإذالشأنهذافي

منالإبلصاحبيخافعندماالمثلهذاويضرب".بالإبل

ويوسعهمرابيةعلىهوويقف،إبلهفيسوقون،المغيرين

منخوفالقتالهمخلفهمبفرسهيعدوأندونوسباباشتما

العاقبة.

لاحينيرددونهمااللإبلعنالعربيةالأمثالبينومن

ولاجمل"فيهليناقةلاأمر"هذا:فيقولونالأمريعنيهم

الطغرائي:قولفيجاءكما

سكنيلابالزوراءالإقامةفيم

جمليولافيهانافتىولافيها

يعنيه.لاالأمرأنبهيقصدوهذا

منكثيرفيالعامةسمانعلىعربيمثلوانتشر

معناهمافيقولونالجملعنقاعوجاجعنالعربيةالأقطار

شرقيفىشابعمثلوهو.رقبتهاعوجاجيرىلاالجملبأن

يعرفلاالإنسانأنبهويقصدوغربيها،العربيةالبلاد

نفسه.عيوب

لضفيبءماالإبلفيقيلتالتيالأمثالومن

ضرب"ولأضربنكمالعراقلاهليوسفبنالحجاج

التيالغريبةالإبلبهايقصدالإبلوغرائب".الإبلغرائب

فيحاول،خاصةلإبلهأحدهمأعدهماءمنالشربتحاول

وقد.شفقةدونمبرحاضربايضربهاإصرارهاوعندصدها

مدىلإظهارلسانكلبهيتحدثمثلاالقولهذاأصبح

الاخرين.حقوقعلىيتعدىمنعلىستوقعالتيالعقوبة

البلادفيخاصةالجمالاشتهرت.نقلوسيلةالجمل

قوافلفيبلدإلىبلدمنوسيرها،الأحمالبنقلهاالعربية

القوافلهذهأهموكانت.الجمالمنعددفيهايجتمع

المكرمةمكةإلىالعربيةالجزيرةجنوبمنتسيرالتىتلك

عرفتااللتانالرحلتانوهما،الشامبلادإلىهناكومن

العالمتربطالإبلكانتوقد.والصيفالشتاءبرحلتي

بلالأممنأمةكلفييحتاجونهبماالناسوتمد،بالتجارة

حدبكلمنالحراماللهبيتحجاجومميلةكانت

مابسببالصحراءبسفينةسمىالجملولعل.وصوب

وصحرائها.العربيةالجزيرةعبرتجاريةسلعمنينقلهكان

تقطعالإبلقوافلكانتلما.العربىالشعرفيالجمل

وغرباوشرقاوجنوبا،شمالأأسفارهافىطويلةمسافات

منيكونأنإلىالقوافلروادلجأفقد،مختلفةأجواءفي

لحثهاللإبليغنونالذينأولئكوهماللإبل،حداةبينهم

جعلالحداءوهذا.والمللبالتعبشعوردونالسيرعلى

الشعرأصلأنيرونالشعروخاصةالأدبكتاببعض

إلىحاجةفيكانوا(العرب)أيلأنهمالشعرقالواالحداء
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أحديشكلالجملكان

والترحالالحلمقومات

العربيةالمجتمعاتفي

أصسابقة.ا

لقلوبويأخذ،النفسفيشجىبهيغنىمقفىكلامنظم

فالإبلالخطو.توسيعمنالمزيدعلىويستحثها،القافلةإبل

أصتمعراينظمونأ!رباجعلتالتيالمؤثراتبينمنلذلك

العربى.الأدبمؤرخيبعضقولحدعلىبهويتغنون

الإبل،حولقولمنالعربىالشعرفىجاءومما

النوقظهورعرالسفريفضلونكانواأنهميلاحظ

زلايرالالصحراء،فيسفرهمليالإبلالماضىفىالعرباستعمل

إللهم.طهورعلىيسا!رودالصوارق

المنورةالمدينةدخلص!هس!والنبي.الجمالركوبمنأكثر

(مأمورةفإنها)دعوها:يقولوكان.قلوصعلىوهو

وكانت.الأنصاريأيوبأبىدارعندأناختحتى

هيكبيرةفائدةوللناقة.بالنياقتدفعالجاهليةفىالمهور

صاحبها.ثروةفتزدادوإناثحورذمنإبلاتنجبأنها

والبضائعالأثقالحم!فيتنحصرفأهميتهاالجمالأما

الديةأساسوضعفقدالإسلامفيأمابلد.إلىبلدمن

أيضا.الإبلعلى

إبلهمفييجدونالعربكان،الإسلاميةالدولةوفى

ناقته،أسرجمابمكانالمرءضاقفإذأللسفر.وسيلةأفضل

الذينهؤلاءبينومنمغرئا.أومشرفاالأرضفىوضرب

فقد،المتنبيالشاعرنياقهمعلىالأرضفىيضربونكانوا

قائلا:وناقتهحالهيص!أخذ

بهاأجوبمابيتجبلمالعلالولا

قيدودجرداءولاحرفوجناء

الدولةساعدتالتيالعسفروسيلةهيالإبلوكانت

أنحائهابعضاتصالعلىعهدهاأولمنذالإلمملامية

العصورحتىللارتباطمهفاعنصراوظلت،ببعض

الحدسة.

فىالإبلأنوالتاريخالاثارفيالباحثينبعضيرى

وأنها.مشةالافعشرةقبلاستؤنمستالعربيةالجزيرة

عليهاواعتمد.والنقلوالأسفارالترحالفياستخدمت

ولذلك.ومأواهموملبسهمومشربهممأكلهمفىالعرب

بهايعتنونجعلهموهذا.لهمكبيرنفعذاتأضحت

وأهمهاأمراضهابعضلهادرامشهممنوعرفوا.وبصحتها

وسيلةخيرأنواكتشفواجلودها.يصيبالذيالجرب

طلاءوردوقدبالقار.المصابةطلاءهوالجربمنللتخلص

الحيوانيعزلونكانواكما،أشعارهمبعضفيبالقارالإبل
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عريسها.إلىتز!العروسكانتكيفيمثلبعيرعلىمحمولهودج

ذلكوجاء.الأخرىالحيواناتيعديلاحتىالمصاب

قائلهم:قالإذشعرهمفيأيضا

فمانهاللئيممؤاخاةواحذر

الأجربالصحيحيعديكمايعدي

لهاوتبديالإبلمنمطاياهاتخاطبالعربكانت

.خدماتمنلهمتؤديهكانتلماوالتقدير،اللازمالاحترام

إلىأوصلتهمماإذاالوفيربالخيرنياقهميعدونوكانوا

وهذا.عطاياهعلىللحصوليقصدونهالذيالممدوح

النبىلقاءعلىعزمحينناقتهعنيقولالأعشىالشاعر

علب:

كلالهمنلهاأرثيلافآليت

محمداتلاقيحتىحفىمنولا

وذكرهترونلامايرىنبي

نجداوأابدفي-لعمري-أغار

هالثمابنبابعندتناضيمامتى

يدافواضلهمنوتلقىتراحي

العلاقةعنأيضايروىمما.العربعندالجملمكانة

قبيلةهناككانتأنهمنالرواةتناقلتهماوالناقةالعربىبين

الاسمهذاانقلبولكن.الناقةأنفبنيباسمتعرفعربية

وحين.القبيلةومنمنهيسخرونالناسفأصبحعليها،وبالآ

أكرموه،الحطيئةالهجاءالعربيالشاعرمرةذاتالقبيلةزار

وسر.هجائهمنخوفاالعطاءلهوأجزلوا،الإكرامغاية

يجدهماعرفوكأنه،الضيافةكرممنلقيبماالحطيئة

فىأبياتافنظمبهعرفواالذيلاسمهماذىمنمضيفوه

ناقته:يخاطبوهوفيهاقالمدحهم

حصىالأكثرينفإنامامسيري

أباينسبونماإذاوالأكرمين

غيرهموالأذنابالأنفهمقوم

الذنباالناقةبأنفيسويومن

ذلكمنذالناقةأنفبنيبأنالعربرواةويضيف

بنيمنبأنهميقولوننسبهمعنممئلواإذاأصبحواالتاريخ

.الأنوفشامخووهمالناقةأنف

الأقدمينبعضاستغلهاالتيالدوابمنالإبلوكانت

شماليسكنونالذينالبجةقبائلهؤلاءومن،حروبهمفي

هـ،255عامففيالأحمر.البحرعلىالسودانشمرقي

فيالمسلمينوبينالبجةهؤلاءبينالحرباشتعلتم868

واستخراجه.الذهبتعدينعلىلاختلافالصحراءتلك

أحفادأحدالقميمحمداالعباسيالمتوكلالخليفةفأرسل

القبائللقتالالمسلمينمنبجيع!الأشعريموسىأبي

علىللحربامشعدواقدالبجةوكان.المعارضةالبجاوية

الصحب.أيضالهايقالوكان،الإبلوهيالنجبظهور

جيشهبعضوزود،الأجراسخيلهالقمىمحمدفقلد

جمالهمعلىوهمالبجةعلىوهجمالكبير،بالطل

فنفرت،المدويأوالطل،المجلجلةالأجراسبأصوات

تلويلاوهيالوديانفيوتفرقت،وذعرت،البجةجمال

أرعبتها.التيالأصواتتلكمنخوفاشىءعلى

التيأو،المدنفيتعيشلاالتيالجمالبعضومازال

وتنفر،الالاتهذهتخشىالسياراتمعالعيمقتألفلم

سيطرتهاتفقدلأنهابراكبهاوترميمذعورةوتجريمنها،

نفسها.على

منبتراثهاتحتفظالتيالعربيةالدولبعضدأبتوقد

فيالهجنبينالسنويةالمسباقاتبعضإعدادعلىالإبل

ويستمتعون،الناسمنالكثيريحضرهامهيبةاحتفالات

الغنيماضيهمصورةلهمتعيدلحظاتويعيشونبرؤيتها،

العظيمة.بالماثر

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

لملابصالعرباإثيوبيا

والثقافةللتراثالوطر،الم!حانالغوناقآمسيا

ممباق،الهحنحيوان،اللاماحيوان،الألبكة

حيوان،لفكونةالكبرىاءلصحراا

الموضوعصرعنا

-2

والجمالالناس

الجملجسم

الحملرأس-أ

الحملسام-ب

الجملحياة

الصغار-أ

الغذاء-ب

العربعندالجمل

الجملأسماء-أ

الأمتال!يالجملب-

نقلوسيلةالجمل!-

والأقدامالأرجل-خ

لشرباخ

العربيالشعرفيالجمل-د

العربعندالجملمكانةهـ-
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هـ،36ىامفي!رثتا!لموقعةص!.،الجمل

مقتلإثر،المسلمينمنفئفنبينوقعتفتنةبسببم656

أبىبنعليبقيادةالأولىالفئة.عفانبنعثمانالخليفة

بنوطلحة،عائشةالؤمنينأمبقيادةالثانيةوالفئة،طالب

أجمعين.عنهماللهرضي،العوامبنوالزبير،اللهعبيد

توليهإثرقامطالبأبيبنعليأنأسبابها،منوكان

شأناأكبرهماوكان.عثمانسلفهولاةجميعبعزل،الخلافة

قبللعلىالبيعةرفضالذي،سفيانأبىبنمعاوية

علىكانوبينما.عثمانعمهابنقتلةمنالاقتصاص

المؤمنينأمخرجت،يةمعاوعصيانحركةلقمعيستعد

بدمللمطالبةالبصرةتريد،مكةمنعنها،اللهرضى،عائشة

ذاته.أطغرضوالزبيرطلحةبهاولحق،عثمان

بينودارت.الفتنةأ!لإخمادالبصرةإلىجيشهعلىقاد

آلافوعشرةوابنهوطلحةالزبيرفيهاقتلمعركةالفريقين

وكان،عليجيشمنآلافوخمسةالبصرةجيشمن

بموقعةالتاريخشىوعرفتم،656هـ،36عام،ذلك

جملاتركبكانتعنهااللهرضيعائشةلأن،الجمل

انتهاءبعدعائشةالمؤميمانأمعليوأكرم.المعركةأثناء

علىوعامل،المؤلمةالنهايةهذهعلىالفريقانوندم،المعركة

علىالإجهازعدمجندهمنوطلب،حسنةمعاملةمحاربيه

دارايدخلواولاهاربايتبعواوألا،البصرةجندمنالجرحى

مصراقات!منإلاطفلأولاامرأةيؤذواولامالآيحوزواولا

معاندا.

بكر،أبيبنتعائشة؟طالبأبيبنعليأيضا:انظر

الزبير.،العوامابن؟المؤمنينأم

المعنى،بمعياربعضهايأخذ،تعريفاتعدةدهاالجمللأ

عمومفىفالجملة.الحعممبانفىالمبنىيأخذالآخروبعضها

معنى،يفيدكلامأوتعبير،،الأولللاتحاهوفقامعناها،

الاتحاههووهذا.كريممحمدنحو،عليهالسكوتيحسن

المعاصرين،بعضنهجهعلىيسيرمازالالذي،التقليدي

قولفىيظهركما،العربالنحاةعنرويماأيضاوهو

فليسكاستقم".مفيدلفأ"كلامنا:ألفيتهفىمالكابن

الإنادة.لعدمزيدإكلاقولنانحوإذنالجملةمن

حديثأتجاهوهو،المبنىبمعيارالآخذالآخروالاتجاه

،الكلماتمنمستقلةسلسلةبأنهاالجملةيحددنسبيا،

الكتابةفيالأخيرةالسكتةإلىويشاربسكتفن،محدودة

غيركيانهلهبناءأنهايعني،الجملةواستقلال).(بنقطة

منه.أكبرآخرنحويبناءفىالمتضمن

خاصلنظامتخضعكليهماالاتجاهينفيوالجملة

يقيمالنظاموهذا.الدرسموضعاللغةقواعدتحدده

منهالكلتعين،المكوناتاوال!طماتبينخاصةعلاقات

تشيرمعينةعلامةالموبيقتضيوهذابها،الخاصموقعها

وجودانتفى،النظامهذااضطربوإذا.وتؤكدهإليه

جاءتلأنها،جملةيستريحكيزيذجاءفقولنا:.الجملة

ليعستجاءيستريحزيدكيأنح!تفى،العربيةنظابموفق

علىوذلك،العربيالنحويأضظاماتتبعلملانهاجملة

.واحدةالحالينفىالمكوناتأنمنالرغم

هذانحو،اسمانالغالبفيالجملةمنهتتألفماوأقل

وقدحضر.المعلمأوالمعلمحفرمثل:واسمنعلأوبطل

كلمةصورةفي،معينةسياقاتفيأحياناالجملةتأتي

السؤالعنإجابة.نعممثلا:قولنافيكما،واحدة

المحذوقالمكوناتتقدروأمثالها،أ!ةالحاهذهوفى.؟أفهمت

بعضهم.رأيفي

منتتكونالجملةأنعلىأحربىاأضحوياأضظاماوينص

عنه،المتحدثأوالمخبرأوإليها!لسندهما،أساسيينركم!!

حاضرمحمدقولنامثلففي.بهالمخبرأوالخبرأوالمسندو

المسندفهوعنه،المتحدثهومحمد:محمد،حضرأو

المسند.فهو،بهائخبرهوحضرأووحاضر،إليه

الجملةتصنيف

مكوناتهالنوعيةوفقاتصنيفاتعدةالعربيةفيللجملة

المفهومففى.النحويتركيبهاأولبنيتهاووفقا،الكلممن

هما:رئيسييننوعينإلىالعربيةالجملةتصنف،الأول

عنه،يخبرباسمتبدأالتيوهى.الاسميةالجملة

نأوالأصل.المعاملةالدينمثل:وخبر،مبتدأمنوتتكون

يتقدمأنيحدثقد،ولكنالخبر،ويتأخرالمبتدأيتقدم

قدكماواجبا،أوجائزا،يكونقدالتقديموهذاالخبر.

كلهامفصلةوهي.خاصةحالاتفىوذلكممتنعا،يكون

النحو.كتبفى

والخبرالمبتدأنواسخ

الاصطلا!وفى،والإزالةالتغيير:اللغةفىالنسخ

أفعال:والنواسخوالخبر.المبتدأحكمتغيير:النحوي

الحكبمفتزيلوالخبرالمبتدأجملةعلىتدخلوحروف

المبتداترفعنواسخع-ا:أنواعثلاثةوهي.فيهاالموجود

-2واخواتها.وكادوأخواتهاكانوهىالخبر،وتنصب

-3وأخواتها.إنوممطالخبر،وترفعالمبتدأتنصبنواشخ

وأخواتها.ظنوهىكليهما،والخبرالمبتدأتنصبنواسخ

سميت!انما،ناقصةناسخةأفعالوأخواتها.كان

يبقىبل،بعدهالمرفوعبالاسميكتفيلاالفعللأنناقصة

)كانفعلاعشرثلاثةوهيخبر.إلىمحتاجاناقصاالمعنى

-لمازا-صار-بات-أمسى-ظل-أضحىأصئى-

الأفعالوهذهليس(-دامما-فتئما-انفكما-مابرح

خبروتنصبلها،ويصئاسماالمبتدأترفععشرالثلاتة
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ساهرا.الشرطيبات:نحولها،خبراويصبحالمبتدأ

.منصوبخبرها،ساهراومرفوعباتاسمفالشرطي

تصريفاتتصرفكاناخواتمنالأولىالسبعةوالأفعال

واسموالمصدروالأمروالمضارعالماضىمنهافيأتيمطلقا،

-كون-كن-يكون-)كان:مثل،إليهوما،الفاعل

)ما(بوالمسبوقةتتلوهاالتيالأربعةوالأفعال(.كائن

والمضارعالماضيصورتيفيفتأتيناقصاتصريفاتتصرف

الأخيرالفعلإليهايضاف،جامدةفإنها)مادام(عدا،فقط

الماضىصورةفيإلايأتيانلاالأخيرانفهذان(،اليس

فقط.

كان:نحوصورهاجميعفي)كان(أخواتتعمل

صبورا،كن،فكيهبينالرجلمقتليكونسهلا،الأمر

مجتهدا.صنكسرني

أمسىنحو:،ناقصةتأتيأنكانأخواتعلىويغلب

خبر،إلىتحتاجلا:أي،تامةتأتىوقدموحشا.الطريق

أمسيت.حتىالطريقفىتأخرتنحو:

النحو.كتبمكانهاوتفاصيلأحكاموأخواتهاولكان

الفعل.:أيضاانظر

مجازا،،المقاربةأفعالأيضاتسمى.وأخواتهاكاد

،الشروعوأفعال،المقاربةأفعال:أقسامثلاثةهيوإنما

الرجاء.وأفعال

وتفيد.وأوشمك،وكربكاد،:هي.المقاربةأفعال

ينقضى.الليلكماد:نحوللخبر،الاسممقاربة

وأخذ،أنشأ،:منها،كثيرةوهى،الشروعأفعال

الاسمشروعوتفيدوغيرها.وهب،وقام،وطفق،وجعل

ينهمر.المطرجعل:نحوبالخبر،القيامفي

وتفيد.واخلولق،وحرى،عسى:هيالرجاء.أفعال

تمطر.البارقةعسىنحو:الخبر،تحققالمتكلمرجاء

إلا،الماضىصيغةتلتزمجامدةكادأخوأتوجميع

صيغةعلىيجيئانمتصرفانفعلانفإنهماوأوشككماد

الفاعل.واسموالمضارعالماضى

كال!عملتعملناقصةناسخةأفعالوأخواتهاكاد

الريحأخذتنحو:الخبر،وتنصبالمبتدأفترفعوأخواتها

)كان(أخواتضمنتصنيفهاالممكنمنوكانتشتد.

منها:أمور،فيهتحتمعأنلابدوأخواتها()كادخبرأنلولا

.ينزلالمطركاد:نحو،مضارعفعلهافعليةجملةيكونأن

البيتكادنحو:أسمها،علىيعودضميراالخبريرفعوأن

(.البيتيسقطكادمثل:فيالخبرتوسط)ويمكن.يسقط

()أنب)كاد(أخواتبعضخبريقترنأنويجوز

)أن(منالخبرتجردويجوزكفرا.يكونأنالفقركمادنحو:

وردوقدأكثر،)أن(منالخبروتجرديطر.قلبيكاد:نحو

تعالى:اللهقولالأولفمن،القرانفيالاممتخدامان

تعالى:قولهالثانىومن8.الاسراء:!يرحمكمأنربكمعسى)

.71الؤة!يفعلونكادواومافذبحوها)

علىتدخلناسخةأحرفستةهيوأخواتها.إن

وترفعلها،اسماويصبحالمبتدأفتنصبوالخبر،المبتدأجملة

هى:الستةوالأحرفلها.خبراويصبحالمبتدأخبر

علمت.صائمإنينحو:التوكيد،ويفيدانوأنإنأ-2-

قمر.الوجهكأننحو:،التشبيهتفيدكأن3-مسافر.أنك

طجمت،كلامعلىالتعقيبوهوالاستدراكتفيدلكن:4-

وتفيد:ليت5-كبير.عقلهلكنصغيرأخوكنحو:

ليتنحو:المتعذر،أوالمستحيلالأمرطلبوهوالتمنى

كانفإن،التوقعوتفيدلعل:6-.الأرضيعمالسلام

اللهلعلنحو:ترجيا،أورجاءسميمحبوباأمراالمتوقع

لعلنحو:إشفاقا،سميمكروهاالمتوقعكانوإنيرحمنا.

بيننا.العدو

لكن(،كان،أن،)إنفيالنونتضعيفيخففوقد

تهمل.وقد،نفسهعملهاذلكبعدالحروفهذهفتعمل

عنفتكفهاوأخواتهاإنعلىالزائدة)ما(تدخل

الاسميةالجملةعلىللدخولصالحةوتجعلها،العمل

إذافإنها،ليتعداما.إخوةالمؤمنونإنمانحو:،والفعلية

المجتمعينليتمانحو:إعمالها،جاز)ما(عليهادخلت

.متفقونالمجتمعونليتمانحو:إهمالها،أو،متفقون

فىتقعأنكسرهامواضعوأشهروتكسر،إنهمزةتفتح

تقعأنأوأ.مبينا!الثنعفتحالكفتحناإنا)نحو:الكلامأول

وقعتإذاأيضاوتكسرمسافر.إني:قلتنحو:،القولبعد

المواضع.هذهغيرفيوتكسرتفتحوقدواذ.حيثبعد

أصلهمامفعولينتنصبناسخةأفعالوأخواتها.ظن

وأفعال،القلوبأفعال:قسمانوهيوالخبر.المبتدأ

والتحويل.التصيير

علىتدلالتيالأفعالبهاويقصد.القلوبأفعال

وهي(.والظن)العلممثلالإنسانقلبإلىيعودمعنى

.رجحانوأفعاليقينأفعال:صنفان

نسبةمنالتحققتفيدالتيالأفعالهى.اليقينأفعال

ألفى--درى-وجد-علم-رأى:وأهمها،للاسمالخبر

موجودا.اللهعلمتنحو:،تعلم

الخبرنسبةبينالترددتفيدالتيهي.الرجحانأفعال

هذاأفعالوأهم.والزعمكالظنله،نسبتهوعدمللاسم

نحو:،وغيرها،عد-زعم-لخا-حعسب-ظن:القسم

البشر.كلامالقرآنالجاحدونزعم

تفيدالتيالأفعالبهايقصد.والتحويلالتصييرأفعال

صير-:أفعالسبعةوهىالخبر؟معنىإلىالاسممعنىتحول

النجارصيرنحو:بموهب-ترك-رد-تخذ-اتخذ-جعل

كرسيا.الخشب
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أصلهمامفعولينتنصبالبابهذاأفعالوجميع

تكنلمفإن.للتحويلأوقلبيةتكنلمإذاإلاوالخبر،المبتدأ

.حدثبماعلمتنحو:واحدامفحولأنصبت،كذلك

مفاعيل.ثلاثةينصبالبابهذاأفعالوبعض

وعلمرأى،الفعلان.مفاعيل6ئةثاتنصبأفعال

دخلتفإذا،البابهذاأ!أفعاكسائرمفعولينينصبان

فصارثالثامفعولآمنهماكلزادالتعديةهمزةعليهما

الأمىأعلمت:مثل؟مفاعيلثلاثةبعدهماالمنصوب

أفعالمعهاوتدخلحقأ.أصلهاالجاحدوأريت.مفيدةالقراءة

وأخبر،ونبأ،أنبا،:هيوآعلما،أرىمعنىتتضممنأخرى

.وحدثوخبر،

تعريفها،الشابكللىأضقليداجرىوقد.الفعليةالجملة

مأماضئاالفعلهذاأكانسواء،بفعلتبدأالتيتلكبأنها

قل-شتاءالمطريسقط-الصي!أقبلأمرا.أممضارعا

ماهيالفعليةالجملةأدالمعاصرينبعضنظروفي.الحق

رأيوهوالفعلهذاموقعكانأيأبنائها،فيفعلاانتظصت

به.ال!عتدادويمكنوجاهتهله

هما:،أساسيينركنينمنالفعليةالجملةوتتكون

الفاعل.نائبأووالفاعلالفعل

به،كالمفعولبالمكملاتالفعليةالجملةتوسمعوقد

لأجله.والمفعول،المطلقوالمفعول

وأ،واحداي!ضنوقد،بهالمفعوأ!:المكملاتوأشهر

نحو:،ثلاثةأو،ثنينا

الدرسالطالبقرأ

منجاةالصدقمحمذعلم

.منجاةالعدقمحمداأعلمت

والفاعل،الفعلبعدي!صنأنبهالمفعولفىوالأصل

قدالتقديموهذاكليهما،أوأحدهماعلىيتقدمقدلكن

تفصيلالنحوكتبوفيممتنعا،أوواجباأوجائزايكون

.الحالاتهذه

يحذفالحالةهذهوفي،للمجهولالفعليبنىوقد

قرأفيالدرسقرئنحو:مكانهبهالمفعولويحل،الفاعل

المفعولفإنبه،المفعولتعددإذاأما.الدرسالطالب

نحو:الفاع!!،محليحلالذيهوالأول

ثوبا.الفقيرالغنىكسافيثوباالفقيركسي

أسحوياش!ظهاأوبنيتهابحمسبالجملةوتصنف

:أنواعثلاثةفييقعآخر،تصخيفا

مسنداتتضجنالتىالجملةوهي.البسيطةالجملة

حضرأوحاضرمحمدمثل:واحدا،ومسنداواحذاإليه

المسندأوإليهالمسندكانإنأيضايصدقوهذامحمد.

إليها!لسند.فاكهتانوالتفاحالعنبنحو:!ركبا،

مركب.

جملتينتتضمنالتيالجملةوهي.المركبةالجملة

مثل:ربط،بأداةوصلهاأووصلهمايتمأكثر،أوبسيطتين

الصيفأقبل:مثل،ولكن،العطفوفاء،العطفواو

أفهمه.لملكني،الكتابقرأتالحر.واشتد

أساسيةتعبيرةتشملالتيوهي.المتضامةالجملة

تجدني.تنجحتذاكرإن:مثل،تابعةتعبيراتأووتعبيرة

المساء.فيأقبلتإنحاضرا

الجمل،منأخرىأنماطااللغويينبعضولضيف

ضمهايمكنوكلها.الوصفيةالجملةوالشرطيةكالجملة

وبخاصةسابقا،المذكورينالأخيرينالنمطينمنأيإلى

النمطفي-الثقاترأيفي-تدخلالتيالشرطيةالجملة

الثالث.

،النواةبالجملتسمىماأوالأساسيةالجولرأنماط

فيالنقصأوبالزيادة،أخرىأنماطإلىتحويلهايمكن

هذهمن.المكوناتلهذهاتتيببإعادةأوم!صناتها

يلى:ماالتحويلات

فهم.للمجهولمبنيإلىللمعلومالمبنيالفعلتحويل

.الدرسفهم:الدرسالطالب

لا:جيداأعرفه.منفلةجملةإلىالمثبدةالجملةتحويل

جيدا.أعرفه

أكانسواء،استفهاميةجملةإلىالنواةالجملهتحويل

كانأم"نعم"،بأملم"لا"بالإجابةيقتضىالاستفهام

وأالخبر؟-أدسمعتالحبرسمعت:والاستيضاحأصلبيان

.إلخ..الخبر؟.سمعتمتى

أداة)دونبالتنغيمللاستفهامالتحويلي!صنوقد

خاص(.)بتنغيم؟سمعت(صرفية

قابلة.-قابلته:طلبيةجملةإلىالخبريةالجملةتحويل

الحديقة:تعجبيةجملةإدىالنواةالجملةتحويل

الحديقة!أجملما-جميلة

فهمت:المكوناتبعضمواقعبتغييرالتحويليقعوقد

جيدا.تقولمافهمت-تقولما

تضافجمدةأوعبارةأوكلمةالاعدراضدلآالجملة

وأالإخبارأوالشرحمنمزيدبغرض،أخرىجملةوسط

أصلاوهي-الحالتأقط:قولهمفىكماوذلكالتعليق

وردتحيث.جملةشبهأوجملة-نكرةمشتقاسم

وسطفيمعترضة(نكرةمشتقاسمأصلا)وهىعبارة

بينعادةالاعتراضيةالجملةوتوضع.الأساسيةالجملة

فاصلتين.أوشرطتينبينأيضاوضعهاويمكن.قوس!ت

مكوناالهند،شمالفىيجريجمنةنهردهر.!جمئة،

الهملايا،جبالمنجمنةينئنهر.الجانجلن!فرعأهم
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ليصبالشرقيالجنوبباتجاهكمأ)004لمسافةويندفع

نهرمنقناتانترويأباد.اللهمدينةعند،الجانجنهرفي

زراعيةأرضاشرقا،والأخرىغرباإحداهماتتجه،جمنة

النهر.واديفي2كم000203نحومساحتهاتبلغ

)محوعاتالشعرانظر:.العربأشعارجمهرة

الشمعر(.

المتأحرة(.)المحاوراتأفلاطون:انظر.الجمهورية

)أوقائدهايكونالحكومةمنصورةأيةالجمهورية

الحكم.منمعينةلفترةعادة(منتخبين)أومنتخباقوادها(

انتخابية.حكومةلهبلدإلىتشيرأيضاجمهوريةوكلمة

الديمقراطية.الجمهوريةبفكرةالحكومةفكرةترتبط

مهمةرقابةكلهالشعبيمارلرالديمقراطيةالجمهوريةوفى

وعلى،الانتخابعمليةخلالالمنتخبينقوادهعلى

الأخرىوالأشكالالمؤثر(الرأي)ذاتالضغطجماعات

الشعبرغباتيمثلواأنالقادةمنويتوقع.الفعاليةذات

تمثللمرغباتهمأنالمقترعوناعتقدوإذا.انتخبهمالذي

انتخابهم.إعادةعدميقررونقدفإنهم،كافيةبصورة

علىالرقابةبعضللمقترعينيتحققفإنهالطريقةوبهذه

حكومتهم.

كثيرةأنواعهناك،الديمقراطيةالحكوماتإلىإضافة

بوساطةالقادةينتخبالحكوماتبعضفي.الحكوماتمن

وأبصورةانتخابهميعادوقدالشعبمنمحدودعدد

الشيوعيةالبلدانفإن،المثالسبيلوعلىتلقائيا.بأخرى

للموافقةالشيوعيالحزبعلىالمرشحينأسماءتعرض

ليصلذلكمقعد.لكلفقطواحدمرشحوهناك،عليهم

إلىيذهبونعندماللمرشحينحقيقىاختيارالمقترعينأمام

الشيوعيونفقدأم،199أغسطسوفي.الاقتراعصناديق

منديسمبروفي،السوفييتيالاتحادحكومةعلىسيطرتهم

هذهفإنلهذاونتيجة.السوفييتيالاتحادتفككالعامنفس

الاتحادعناستقلتالتيالدولفىتتبعتعدلمالممارسات

ساريةزالتمالكنهاأوروباشرقودول)سابقا(السوفييتى

بعضوفى.الأخرىالشيوعيةالبلادوبعضالصينفي

النمطأنإلا،جمهورياتأنهاعلىدساتيرهاتنصالبلاد،

بلادبعضوفيأمينا.أومفتوحاأوحراليسفيهاالانتخابي

التزييفتهمتصاحب،المثالسبيلعلى،اللاتينيةأمريكا

تقريبا.انتخابعمليةكلالانتخاجمط

التيتلكهىتأسيعسهاتمجمهوريةأقدماهمإن

هذهاستمرتوقد..مق905عامرومافيأسعست

السياسىالقائدسمىحين.،.مق27عامحتىالجمهورية

تأسستوعندماإمبرأطورا.نفسهأوغسطسوالعسكري

دولةأكبرأولأصبحت،أم776عامالمتحدةالولايات

.جمهورينظامذاتحكومةلهازمانهافيعظمى

جمهورياتأوروبابلدانمنالكثيرأصبحت،واليوم

وأصبحت.وسويسراوإيطالياوفرنساوفنلنداالنمسا:وهي

كما.جمهورياتالحديثةوالاسيويةالإفريقيةالأممنكثير

أما.كذلكأصبحتاللاتينيةأمريكابلادجميعأن

وبعضبريطانياتشملالتيالأماتحادفهوالأمكومنولث

التيالأعضاءالدولمنكبيراوعددا،القديمةممتلكاتها

.الأمكومنولثانظر:.جمهورياتتشكل

الحكومة.،يمقراطيةلدا:أيضانظرا

(.تاريخية)نبذةفرنساانظر:الرايعلأ.الجمهورية

روما،أوغسطسان!:الرومائية.الجمهورية

(.الحكم)نظامالقديمة

سابقاأطدقاسمالمتحدةالعربيةالجمهورية

أعلنوسوريا.مصرهماعربيينقطرينبينوحدةعلى

والرئيسعبدالناصرجمالالمصريالرئيسمنكلالوحدة

وجاءت.أم589فبرايرأولفيالقوتلىشكريالسوري

بعفيدعلىأم619سبتمبر92فيالوحدةنهاية

سوريافصلعسكريبانقلابقامواالذيناسموريينالضباط

الجمهوريةاسماستعمالفيمصراستمرتمصر.عن

رسمياالاسمتغيرحيثأم719عامحتىالمتحدةالعربية

.الساداتأنورالرئيسعهدفىالعربيةمصرجمهوريةإلى

(ام)589المتحدةالعربيةللجمهوريةكان.الحكومة

وسوريامصروأصبحت.القاهرةعاصمتهامركزيةحكومة

ودمشق)مصر(القاهرةهماالإقليميتانعاصمتاهماإقليمين

.)سوريا(

قبلالأوسطالشرقمنطقةمعظمكانت.تاريخيةنبذة

الدولةمنجزءا(أم819-191)4الأولىالعالميةالحرب

فيمصرعلىالسيطرةمنبريطانياوتمكنت.العثمانية

عليهابسيطرتهاواحتفظتعشر،التاممعالقرنثمانينيات

نأإلا،أم229عامصوريامستقلةمصرأصبحتحتى

تم.ام569عاح!الإنجليزجلاءبعدفعلياتحققالاستقلال

عددإلىالاولىالعالميةالحرببعدالأوسطالشرقتقسيم

وحدةولبنانسوريافشكلت،السياسيةالتقسيماتمن

الحربمابعدإلىعليهمامميطرتالتيفرنساانتدابتحت

ام(.459-1)939الثانيةالعالمية

نأفىالعربرغبالثانيةالعالميةالحربأعقابوفي

إلىعبدالناصرجمالوجاء.واحدةحكومةتحتيتحدوأ

وخاضالعشرينالقرنخمسينياتفيمصرفيإلسلطة

احتكاروكسرالعاليالسدوبناءالسويسقناةتأميممعركة



مالاغاسيجمهورية048

نركبا

سوريا

-+!ا!ك!5

!،

المتوسطالألمجصاللحر

المتحدةالعربيةالجم!ريةموقع

هذهمعالعربالزعماءمنكثيروتفاعل.اسملاحبيع

.للمساعدةطلبااسموفييتىالاتحادصوبواتجهواالخطوات

السوفييتية.المساعدةعبدالناصرجمالوقبل

غيرالسوريالقطرفيالداخليةالأوضاعوكانت

الانقلاباتمنعديذادمشقشهدتحيث،مستقرة

بعضدفعمما،الختلفةالسياسيةالاتجاهاتذأتالعسكرية

فىمصر،يمبالوحدةا!ةللمطاالشبانالسوريينالضباط

المتعاقبة.الانقلاباتموحةمنسوريالإنقاذمحاولة

وأعلنأم589فبرايرأولفىالوحدةتلكوتحققت

،أم589مارس8فىر.المتحدةالعربيةالجمهوريةولادة

الجمهوريةمعفيدرالياتحادتكوينعلىاليمنوافقت

المتحدةالعربيةالولاياتالاتحادوسمى،المتحدةالعربية

نأغير.لهدائفامقراباليمنالحديدةمدينةواتخذت

حقيقيا،فيدراليااتحاذاتكنلمالمتحدةالعربيةالولايات

المتحدةالأمفيالخاصةبعضويتهااليمناحتفظتفقد

هذاحلوقد.الأخرىالدولمعالمستقلةوبعلاقاتها

.أم069ديسمبرفيالاتحاد

نأالوحدةإعلانبدايةفيعبدالناصرجمالأعلن

الشؤونفىمحايدةستكونالمتحدةالعربيةالجمهورية

الاتحادعبدالناصرجمالأتهمام9591عاموفى.الدولية

الداخليةالشؤونفيالتدخلبمحاولةالسوفييتي

.الغرببمعلاقاتهوحسن،للجمهورية

فيالإصلا!اتمنعديداالوحدةحكومةأدخلت

جمالاتهموالسوريينمنكثيرالكنالإقليمينكلا

دونمصرفيالمعيشةمستوىرفععلىبالحرصعبدالناصر

،أم619عامسبتمبر28وفي.أهتمامأيسوريايوليأن

المتحدةالعربيةالجمهوريةجيشفيالسوريونالضباطقام

دولةسورياوأعلنواالوحدةدولةعنسوريافصلبانقلاب

مستقلة.

سوريا،بمجمالعبدالناعر،؟العراق:ممر،أيضأانظر

اليمن.

مدغشقر.انظر:.مالاغاسيجمهورية

تاريحية(.)نمدةأللانياانظر:.واص!رية

كثيفةبصورةينمو،القيقبشجريشبهشجرالجميز

الأشجاربينغالباوينمو،واشطبةالباردةالأجواءحيث

الصرفذاتالعميقةالتربةأسباتاهذاويفضل.الأخرى

بمابهالمحيطةالعواملمعظماحتمالعلىالقدرةولديهالجيد،

يبلغحتىالنموفيالجميزشمجرويستمرالبحر.رذاذفيها

،م06علىمايزيدارتفاعه

الشجرأغصانوتأخذ

،التاجشكلالنموالمكتمل

القلبش!!لتشبهوأوراقه

ف!هموص،خمسةوذات

منأيبينالمسافةوتبلغ

أسم.5المتقابلينجانبيها

أضباتاقملويقوم

-صالنباتعصارةبامتصاص
وبدورهاالجميزسجر،ورو

و،ث،م06منأكثرإلىارتفاعهايصلأدبمك!الجميزلثجرة

التاح.شكلمهالنموالمكتط!الشحرأعصان
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بافرازيقومنفسهالنباتأنكماالن!غ،تسمىالتيالحلوة

وفيبها.ليتغذىالنملإليهايتسلقحلوةمادةوهوالمن

الخضراءالصغيرةالجميزأزهارتصبحالصيففصلنهاية

البذرةوتسمى،العسللنحلجذباالأزهارأكثرالمعلقة

الرفرفةفيتأخذسقوطهاوعندسمارا،للجميزالمجنحة

المروحية،للطائرةالرئيسيةالمروحةحركةمثلدائريةبصورة

تساقطها.أثناءبحملهاالهواءويقوم

واضحةتعرقاتالجميزشجرخشبفيتوجد

تقطيعيتمحيث،للزينةتستخدمالتيالأنواعمنممايجعله

الأخرىالأخشابسطوحبهاتكسىشرائحإلىالخشب

.جودةوالاقلثمناالأرخص

الضقب.:أيضاانظر

-189هـ،204-03)5.أبوالحسين،جميعابن

بنمحمدالحسينأبوالجوالالحافظالإمامأم(.210

بنيحيىبنالرحمنعبدبنأحمدبنمحمدبنأحمد

.الصيداوي،الغسانيجميع

بهاكانممنوسمعنشأوبهاصيدا،بمدينةمولدهكان

وبلادومصروالعراقالحجازإلىرحلثم،المحدثينمن

بنسعيدأبو:منهمكثيرخلقمنفسمعوغيرها،فارس

أميةأبيبنومحمدالطرابلسيوخيثمةوالمحامليالأعرابي

وغيرهم.الطرسوسى

ومحمدالرازيوتمامسعيدبنالغنيعبد:عنهحدث

وكان.وغيرهمالأهوازيعلىوأبوالصوريعليابن

زمنه.فيإسناداالشامأهلأفضلويعدمتعجدا،زاهدا

.مطوعوهو،الشيوخمعجم:مؤلفاتهومن

-7881هـ،8631-4031)أنطون،لجميلا

ولد.النهضةصحفييكبارمنلبنانيصحفىام(.489

ممارستهبدأحيثاليسوعيةالجامعةفيودرسبيروتفي

ام(.09)6البشيرمجلتهافيالصحفية

أميناالمهنيةحياتهوبدأام،709عاممصرإلىسافر

تستهويهكانتالصحافةأنغير.القاهرةفيالماللوزارة

الزهورمجلةام709عامفأسس،الوظيفةمنأكثر

أقلاملكبارمنبراوكانت.الدينتقيأمينمعبالاشتراك

وحافظشوقي:أمثالمنوالكتابالشعراءمنالعصر

والزهاويزيادةوميالدينوولي،والمنفلوطيومطران

عالفكريبمستوىعرفتوقدبمواخرينشميلولثحبلي

الاتحادحزبأصس!أم909عامفي.راقصحفىومناخ

الزهوروجعل،بلادهفىالعثمانيالحكمليناهض،اللبناني

السياسيةالموضوعاتفيهايكتبكان.لهمنبرا

.أم119عامحتىيصدرهاوظل،والثقافيةوالاقتصادية

مصمرفىالشيوخمجلسفيعضواانتخب

رئاسةفيبركاتداودوخلفأم(.459-ا)349

حتىالمنصبهذافىوبقيام339عامالأهرامتحرير

وفاته.

بنجميلم(.107-؟هـ،82-؟)بثيئةجميل

من.عذرةبنيمنحراممن،الحارثبنمعمربنعبدالله

الغزلمدرسةوزعيم،الأمويالعصرفيالأولالقرنشعراء

عذرةبنيمنقومهمرابعفيولد.العربيالشعرفيالعذري

البادية،أبناءمنأترابهنشأكمانشأ.القرىواديفي

أغراضهبعضفيالشعرنظم.والانتقالبالرعىيشتغل

لهراويةفصار،خشرمبنهدبةلقىحتىوالهجاءكالمدح

بدايةمعفكانت،العريضةشصتهأماالشعر.عنهوأخذ

بها.واشتهارهببثينةعلاقته

ويبالغوملبسهبمظهرهيعتني،الجمالبارعوسيفاكان

حبأوقعهفارمئا.شجاعاوكان،المبالغةأشدذلكفي

فىمرةمنأكثرفنجحلأهلها،التحديمواقففيبثينة

فحرموخطبهابحبهاتعلقمعها.والحديثإليهاالوصول

إلاذلكيزدهفلمنبيهاسمهقومهامنرجلاوزوجتمنها،

وتسمعتلقاهوكانت.مثلهشمعوراوبادلتهبها،وهياماحبا

دمهبإهدارفتوعده،السلطانإلىأهلهاشكاهحتى،شعره

ملأهنفسيبفيضحرمانهعنفعبر،ذلكإلىعادهوإن

بساطةواتخذ.لبثينةوحبهعلاقتهلوصفالمباشربالمعنى

والتفنالتكلفعنفابتعد،سامعيهقلوبإلىسبيلاالمعنى

الصورةشمعرهويعكس.والأوصافوالجملالعباراتفي

الغزللمدرسةالفكريةوالسماتالفنيةللخصائصالكاملة

.الغزل:انظر.العذري

شعراءمنالخامسةالطبقةفيسلامابنوضعه

مطلعها:التيتلك،العذريةقصائدهأشوومن.ايلإسلام

جديدال!ثبابريعانليتألا

يعوديابثينتولىودهرا

:يقولوفيها

نوالهاانتظارفىعمريوأفنيت

جديدوهوالدهرفيهاوأبلي!ت

ليلةأبيقهلشعريليتألا

لسعيدإذاإنيالقرىبوادي

رياحهاتظلأرفحاأهبطنوهل

وئيدالقاوياتبالثنايالها

مرةالدهرمنسعدىألقينوهل

جديدالصفاءحبلمنومارث

تفرقيبعدالألثتاتتلتقيوقد

بعيدوهيالحاجاتتدركوقد
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إبراهيم.جميل،الحجيلانانظر:.الحجيلانجميل

.متعددةأشكالآتتخذأنالقدرةدهاخفيةكائناتالجن

الثقافاتوكل.والمردةالجمانأيضاالكائناتهذهوتسمى

يبالغالاخروبعضها،وجودهينفيوبعضهاالجنتعرف

أ!حيداالدينهووالإسلام.الجنبهيقومأنيمكنفيما

قسمين؟قسمهاإنهبل،الخلائقهذهوجودعلىأكدالذي

لاالناسأنإلاالناسيرونوالجنكافر.وآخرمؤمنقسم

.ويثابونالجنةيدخلونالمؤمنونوالجن،يرونهم

نفراوأننار،منالجانخلة!اللهأنالقرآنذكروقد

.سورة،الجنانظر:السماء.منالسمعاسترقوامنهم

وحكاياتهمكثير،شىءالجنعنالعربكتبفيورد

الجنبأنيعتقدونالجاهليةفىالعربوكان.مشهورةفيه

فىال!ضيرعنهماوحكي،والكهانالشعراءملهموهم

وليلة.ليلةألفكتال!فيوبخاصةالشعبيةآدابهم

:أقسامثلاتةقسمواوالرومانالإغريقلدىوالجن

التانيوالقسمجوبيتر،وزيوسمثلالمعبوداتالأولالقسم

وأقاموامشهوراكانرومافجنيبممدينةبكلالخاصالجن

فرد.بكلالخاصالجنالثالثوالقصم،الذهبمنتمثالأله

للخيربعضهاالجنمنكثيرةطوائفالهندوسوعند

الغنىبتوزيعيكلف!منالحيرالجنومنللشر.وبعضها

الشريرونأما.بالموسيقىموكلاتإناثبينهمومن

عدد.لهايحصىلاوبأيدحياتشكلعلىفيكونون

ومنهم،الإسكندينافيةاالادابفىالجنذكرويكثر

يس!صونوهماإلفينةتسمىأخرىوطائفةإلفاتسمىطائفة

إليهمألقتالذينوه!الصخور،وشقوقالكهوف

.والفنونالعلومالمعبودات

بالجن،الاعتقادكثرالوسطىالعصورأوروباوفي

عليهمويطلقونالهواءسكانإلىيقسمونهموكانوا

الكهوفوسكانالسلامندر،النارولممكانالسيلفا،

الأعلىرئيسهماوكان.المياهسكانوالمرميداالجنوما،

تيتانيا.وزوجتهأويزون

.الشيطان،الجنيةبمسورة،الجن:أيضاانظر

الكريمالقرأنسورمنالجنسورة.!رة،الجن

.والسبعونالثانيةالشريفالمصحففيترتيبهاا!لكية.

لأنالجنتسميتهاجاءت.آيةوعشرونثمانآياتهاعدد

الجن.حوليدورالسورةمحور

فيشأنهاالإسلاميةالعقيدةأصولتعالجالجنسورة

حوليدورالسورةهذهومحور،المكيةالسورشأنذلك

استماعهممنبدءا،خاصةأمورمنبهميتعلقوما،الجن

.ال!يمانفيدخولهمإلى،للقرآن

منفريقاستماععنبالإخبارال!صيمةالسورةابتدأت

فورآمنواحتى،البيانروعةمنبمافيهوتأثرهم،للقرآنالجن

أنهإليأوحيقل)الإيمانإلىقومهمودعوا،استماعه

.أ:الحنعجبا!قرآناسمعناإنافقالوا،الجنمننفراستمع

وعلا،جلللهوتنزيههمتمجيدهمعنللحديثانتقلتثما

ثمولدا.للهجعللمنوتسفيههم،أحبادةبالهوإفرادهم

السماءوإحاطة،للسمعالجناستراقعنالسورةتحدثت

بعثةبعدالجنعلىالشهبوإرسال،الملائكةمنبالحرس

ثم.الغريبالحدثهذأمنوتعجبهمض!ل!ل!،اللهرسول

ومآل،وكافرين،مؤمنينإلىالجنانقسامعنتحدثت

ط!ب،اللهرسولدعوةعنللحديثانتقلتثمكليهما.

أمرتثم.القرآنيتلوسمعوهحينحولهالجنالتفافوعن

وخضوعهاستسلامهيعلنبأنأسسلاماعليهالرسولأعسورةا

الحولمنيتبرأوأن،العمللماخلاصوعلاحليفردهر،اطه

وعلاجلاللهأختصاصببياناسسورةختمتر.والطول

.الكائناتفيماجميعدعلموإحاطته،أحي!أبمعرفة

القرانآيات)ترتيبالكريمالقران:أيضاانظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

)الرفع(،الهوائيةالديناميكابمالحشرة:انظر.الجئاح

الطائرةالطارة(،)أ-اءالطائرةإيفاحى(،)رسمالطائر

المتراعية(.الطائرة)أحزاءالشراعية

-1876أهـ،أ-368)392عليمحملى،جناح

باكستاندولةمؤسسجناحعليمحمدأم(.489

استقلالها.لنيلنضالهافىالهندقادةمنكان،الإسلامية

.الباكستانومؤسسأعظمقائدويسمى

مؤتمرح!ورهأثناءالباكستانمؤسس)يمير(جناحعلىمحمد

نهرو،لالحواهر(اليمينإلىاليسار)سومعهأم(!)47عامالتقسيم

.آنداكالهمدليالملكسائبماونتباتنواللورد،إسمياللورد
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الهندوممية.الأغلبيةعنللانفصالالمصلمينمطالبقاد

عندماللباكستانعامحاكمأول5جناعليمحمدأصبح

.ام479عاممسلمةاغلبيةذاتمستقلةأمةبرزت

كرأتشي،فيجناخعلىمحمدولد.حياتهبداية

فيحاداذكاءأظهر.ثريتاجرلعائلةالأكبرالابنوكان

بجامعةللدراسةالقبولعلىللحصولأهلهمماثقافته

والدهأنإلا.عمرهمنعشرةالسادسةفيوهوبومباي

تزوجوقد.المتحدةالمملكةفيبالجامعةالالتحاقلهاختار

.لندنإلىسفرهقبلالأولزواجهجناح

فيالقانونودرس،أم298عاملندنإلىجناحوصل

بدايةفيوهوالعلياالمحاكمفيمحامياوتأهللنكولنزإن

.عمرهمنعشرةالتاسعة

عامكراتشيإلىعادبعيد.وهووأمهزوجتهتوفيت

بدرجةتدهورتقدوالدهأعمالأنواكتشف،أم698

القانونممارسةفيبدأ.عيشهكمسبمعهايست!لاسيئة

عشرمدةالمجالذلكفيواستمر،أم798عامبومبايفي

أشهرستةلمدةبومبايلقاضينائباوعملتقريبا،سنوات

.الفترةتلكأثناء

الفترةفىبارزاسياسياقائداأصبح.السياسيةالسيرة

الشيوخمجلسإلىوانضم.ام619أو009عاميبين

المجلسفيعضواوأصبحأم609عامالهنديالوطني

بومبايلفرعرئيساعينكما،الإمبراطوريالتشريعي

.الهنديالوطنىالحكملاتحاد

عامالإسلاميةالعصبةإلىجناحعليمحمدانضم

،ام609عامتأس!قدالتنظيمهذاوكانأم،139

بأنالعصبةشعرتحيثالمسلمينمصالححمايةبهدف

همموفالهنديالشعبأغلبيةيمثلونالذينالهندوس

العصبةلهذهجناحانضم.المستقلةالهندعلىيعسيطرون

الهنديالمؤتمرحزبمثلتلتزمسوفأنهاافتراضعلى

تحسنفييأمليكنلمحيثالهند،المشقلالحتىبالقتال

البريطانى.الحكمتحتالمسلمينوضع

أعوامثلاثةخلالالإسلاميةللعصبةقائداجناحاصبح

بسفيروأصئيعرف،صيتهوذاعإليها،انضمامهمن

المسلمة.-الهندوسيةالوحدة

السيرابنةرتنبايأم189عامثانيةمرةجناحتزوج

اعتمد.الانفصالوتمسعيد،غيرزواجاوكان،بتيتداياشو

حياته.بقيةومساعدتهلمرافقتهفاطمةأختهعلىجناح

علىغانديالمهاتماظهوربعدالسياسيجناحتقدمتأثر

اعترأضوسائلغانديورفض،الهنديالعسياسيالمسرح

المباشرالعمليفضلكانفقد،والدستوريةالقانونيةجناح

منالأخرىوالأشكالوالمقاطعة،التعاونعدمخلالمن

كرشمند.موهنداس،غانديانظر:.المدنيالعصيان

استقالةإلىغانديأساليبمعالرأياختلافأدى

،ام019عامألمحلىالحكمواتحادالمؤتمرحزبمنجناح

التزامهلتعزيزالإسلاميةالعصبةعلىذلكمنبدلآواعتمد

المسلمة.-الهندوسيةوالوحدةوالنظامبالقانون

وحاول،والمسلمينالهندوسبينالعلاقاتساءت

برنامجاجناحرفع.المجموعتينبينالتكاتفاستعادةجناح

خصوصا-الأقلياتحقوقلضماننقطة41منيتكون

اللجنةولكن.الفيدراليالهيكلنطاقداخل-المسلمين

المسلمينمنحرفضتنهرولالجواهريرأسهاكانالتي

الإقليميةالتشريعيةالمجالسفيالمساويةالقليلةالامتيازات

.مأ289عام

بدرجةحازمايكنلمجناحاأنالمسلمينبعضاعتقد

وانشق،قيادتهعلىيعترضالبنجابإقليمجعلمما،كافية

إلىولجأ،بالإحباطجناحشعر.منف!حلةوحدةلتكوين

حتىهناكوبقىام.319عاملندنفىالاختياريالنفي

.بلادهإلىيعودجعلاهحدثانوقع

محمدمنخان،عليلياقتالتمسام339عامففي

السياسىفالمناخالهند.فيالمسلمينقيادةتوليجناحعلي

فىأكبرمشاركةينالونسوفالهنودأنويبدوتغير،قد

ما349عامبلادهإلىجناحعاد.السياسيةبلادهمحياة

عامالهنديةالحكومةقانونعلىبالموافقةالحكموصدر

الحكومة.فيالكبرىالهنديةالمشاركةمؤكداأم،359

،الهنديالمؤتمرمقاعدبجميعالشيوخمجلسحزبوفاز

بالتالىوعينام،379عامانتخاباتفيأقاليملممتةفي

الانضمامذلكبعدورفضالمؤتمر،منحكوماتهاجميع

.الائتلافمنشكلأيفىالإسلاميةالعصبةإلى

سخطلإثارةالفرصةجناحاستغل.مسلمةدولةلحو

للجدالجمعيةمنالإسلاميةالعصبةوحولالجمهور،

فعالة.سياسيةحركةإلىالمعنوياتضعيفة

لاهورفيام049عامقراراالجديدةالحركةوتبنت

تسمىالهندعنمنفصلةمسلمةدولةبتكوينينادي

.الاقتراحهذاالكونجرسحارب.الباكستان

بعدمنهمفرلاأمرألاستقلالبأنالإنجليزاعترف

الإنجليزكانأم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

ولكنهم،واحدةسياسيةوحدةالبلادتبقىأنفييرغبون

.الحربلمجهوداتدعماالمسلمينمساعدةايضااحتاجوا

ولم،المنفصلةالمسلمةالدولةإقامةعلىجناحصمم

الأمر.نهايةفيمطالبهعلىمعارضوهووافق،يستسلم

عامأغسطسفىالجديدةالباكستاندولةوولدت

توفيولكنهلها،عامحاكمأولجناحوأصبح،أم479

العمل.كثرةمنمجهداعاممنأكثربعد

.باكستانالهندبمأيضا:انظر
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أيا(،)راديكامتوفاحزبايعنيمصطلحرابفيح

فيالمصطيحنشأوقد.سياسيةمجموعةمنمتطرفافرعاأو

كانفقد.الفرنسيةالثورةبعدفرنسيةتشريعيةهيئةأول

والنواب،المتحدثيم!تعلىيجلسونالمحافظونالنواب

الناسأصبحبعد،وفيما.يسارهعلىيجلسونتطرفاالأكثر

ويمينيسارمصطلحييستخدمونالعالمأنحاءجميعفي

المساواتية:همامتعارضينسياسيينمعتقدينإلىللإشارة

للمساواةأليسارأعطىفقدوعموما،.والمحافظة،المتطرفة

واليوبم،.أعلىقيمةالحريةاليمينأعطىبينما،أعلىقيمة

وامإلاشتراكيةيتطابة!ماكثيرااليساريالجناحفإن

الشيوعية.

المجلس.رئيس،البرلمان؟اليمينجناحأيضا:انظر

حزبأوتقديديةجماعةإدىيشيرتعبيراليمين!جئاح

يجلس،التشريعيةالهيئاتبعضوفي.محافظسياسي

المتطرفةالجماعاتوتشكل.المتحدثيمينإلىالمحافظون

معاليساريالجناجإلىوالمنتميةوالتحررية)الراديكالية(

هذانشأوقدالوسطجماعةالطريقتتوسطالتيالجماعات

عامتكونتالتيالفرنسيةالوطنيةالجمعيةمعالتقليد

مقاعديحتلونالمبلاء!ان،الجمعيةهذهففي.أم978

الملك.يمينعلىالشرف

المجلس.رئيس،البرلماناليسار؟جناحأيضا:انظر

بنالرحمنعبدانظر:.الرحمنعبدجئادة،البن

القاسم.

والثقافة.دلتراثالوطنىالمهرجانانظر:.الجئادرية

الجنازةحظيتوقد.الميتهي-الجيمب!سسر-الجئارة

بهايقصد،خاصةوآدابوفيرةبأحكامالإسلامفي

والتماس،بهوالعنايةبأمرهوالحفاوة،الميتتكريم:جملة

فراقه،علىوالحزنلهالوفاءعنوالتعبيرله،والمغفرةالرحمة

وأحبابه.أهلهومواساة

وظهرتالمرءاحتضرإذاالاحتضار.عنديشرعما

،ينامأنيستحبالأعضاء،كارتخاءالموتدلائلعليه

القبلة.نحووجسمهووجههالأيمنجنبهعلى،أمكنإن

اللهإلاإلهلاالتوحيدكلمةيلقنأنيستحسنكما

مراراأمامهتذكربأنوذلك،إلحاحوبدونرقيقبأسلوب

إلهلا:موتماكمالقوا:كل!س!لقولهبقولها،يؤمرأندون

(.اللهإلا

نأتؤكدإذا.الإنسانموتعقبفعلهيستحبما

العملالحاضرينعليينبغيفعلا،الحياةفارققدالمحتضر

لجانبه،ورعايةبهوبرالهإكراما،ومظهرههيئتهتحسينعلى

يديهوجمعالأسفلى،فكهوإطباق،عينيهبإكماضوذلك

وذلك،الاخرىإلىإحدأهمارجليهوضم،جسمهإلى

البصر(.فأغمضواموتاكمحضرم)إذا:ظ!سهالنبيلقول

،المتغيرةصورتهولمشرتغطتهإلىحاجةهناككانتفإن

منوردلمابمتقبيلهفىبأسلاكماذلك،فعلفيبأسفلا

والدموعموتهعقبمظعونبنعثمانقبل!ص!النبيأن

وجهه.علىتسيل

ورخصالميتعلىالمجردلالبكاءالإسلامسمحوقد

دفعهايمكنلاالتيالفطريةالإنسانيةالعاطفةمنلأنهبمفيه

بنعثمانعلىعدسطالنبيبكىوقد.الموقفهذامثلفى

)إن:وقالتوفيحينإبراهيمأبنهعلىأيضاوبكى،مظعون

يرفميماإلانقولولا،ليحزنالقلبوان،لتدمعالعين

لمحزونون(.إبراهيميافراقكعلىواناربنا،

ورفعوالنوحالعويلالإسلامحرم،المقابلوفي

،الثيابوشقالخدودلطمحرمكماأجكاء،افىالأصوات

فيوالفزعالجزعوإثارةالقدر،علىالسخصأفيهبماوالتلفظ

ظ!ش!:النبيقال.الجاهليةأهليفعلكانكما،النفوس

بدعوةودعا،الجيوبوشقالخدود،ضربمنمنااليس

نإيعذبالميتبأنتفيدأحاديثوردتقدبلالجماهلية(.

قبلبهاوصىقدكانإنوبخاصةالأمور،هذهأهلهفعل

نيحبماقبرهفييعذب)الميت:عثبالنبيقال،موته

(.عليه

وعن،إنسانأيموتعنالإعلانمن،بأسولاهذا،

لجيرانهيتسنىحتى؟دفنهوموعدجسدهإعدادموعد

وتضييع،عليهوالصلاة،حقوقهبأداءالقياموأصدقائه

)حق:قالأنه!!النبيعنصحوقد.لهوالدعاءجنازته

الجنائز(،)اتباع:منهاوذكرخمس(،المسلمعلىالمسلم

أمرأءبمقتلالمدينةفيالصحابةأخبرأنهعنهصحكما

كما،مؤتةغزوةفيرواحةوابنوجعفرزيد-الثلاثةجيشه

الحبشةفي-النجاشيبموتالمدينةفيالصحابةأيضاأخبر

.المسلمونعليهليصلىوذلك؟فيهماتالذياليومصى-

التياسموداءالمرأةبموتبعضهمأخبرهعندما:عدر-يروقال

أخبرتموني؟إ()ألا:المسجدتنظفكانت

النعيعنيختلفالمشروعالإعلانهذاأنشكولا

بسيرةللمفاخرةتجمئالناسبهيقصدالذيعنه،المن!

فيوالفزعالحزنوإثارة،لموتهوالصرانجعليهوالنواحالميت

ف!:النبيقال،الجاهليةأهليفعلكانكماالنفوس

(.الجاهليةعملالنعىفإن،والنعي)إياكم

وفاءإلىالمسارعةعلىالإسلامحثآخر،جانبومن

فىالتأخرعدمإلىودعا،الميتذمةفىالتيالماليةالحقوق

دينهبقضاءمعلقةالمؤمن)نفس:!لدالنبيقال،ذلك

عنه(.يقضىحتى
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حثنظامأوشريعةتوجدلا.وتجهيزهالميتغسل

فعلكماللدفنوإعدادهوغسلهالميتبأمرالعنايةعلى

-المستطاعقدر-الإسراعفيالإسلامرغبفقد.الإسلام

وأوجبتأخير،دونللدفنجسدهوتهيئةالميتتجهيزفي

غسله(الكفايةفرضسبيل)علىالمجتمععامةعلى

لمعنىوتحقيقا،الإنسانيةالفردلقيمةإكراما،وتجهيزه

.الموتبعدولو،والمعنويالماديالاجتماعيالتكافل

الكفنواستبدالالميتعنالثيابنزعالإسلامشرع

المتصفالنظيفالحسنالأبيضالقماشوهوبها،

علىمراتثلاثكلهالميتبهيلفحيث،بالبساطة

الأقل.

كاسسدرالمنظفاتاستعمالالإسلامشسرعكما

الموادمنونحوهبالكافورتطييبهثم،غسلهأثناءوالصابون

:البيضاءالثيابفي:!هلدالنبيقال.الفواحةالعطرية

تغسلوهيكلثومامابنتهفيوقال(.موتاكمفيها)كفنوا

بماءرايتنإنذلكمنأكثرأوخمساأوثلاثا)اغسلنها

كافورا(.الاخرةفيواجعلنوسدر،

ثيابهعنهتنزعفلا،اللهسبيلفييقتلالذيالشهيدأما

لشأنه،وتعظيما،عليهالشهادةلأثرإبقاء؟يغسلولا

قتلىفيع!النبىأمروقد.وتضحياتهلبطولاتهوتفخيما

فيهم:وقاليغسلوا،فلم،دمائهمفيبدفنهماحد

يوممسكايفوحدمكلأوجرحكلفإنتغسلوهمبمالا

عمهما.اللهرضىعبداللهبنجابرصأحمدرواهالقيمامة(.

المجتمععامةعلىاللإسلامأوجب.الميتعلىالصلاة

المصلمالفردعلىبالصلاةالقيام(الكفايةفرضسبيل)على

بالشخصيةوفاءوذلكصغيرا،طفلاكانولوماتإذأ

الرحمةمنمزيدالهااللهمنوالتماسئا،الموحدةاللإنسانية

العلماءبعضواستثنى.والرضوانوالمغفرةوالتسامح

!وللمعد!النبيلأنعليهيصلىلا:فقالواالشهيد،

بل-البخاريصحيحفىجاءكما-احدشهدأءعلى

بأرواحهمضحواإذ،لهمتعظيماوثيابهمبدمائهمدفنهم

عنواستغنوا،ورضوانهرحمتهنوالفالمشحقوااللهسبيلفي

لهم.الناسدعاء

الأخوةلمعنىوتعميقا،للميتالوفاءلدائرةوتوسيعا

الإسلامشرعرموزها،بينالأقاليمتباعدقدالتيالإسلامية

النبىقالبعيد.قطرفيكانولوالغائبالميتعلىالصلاة

الحبشة-فيأي-ماتقدالنجاشىأخاكم)إن!ل!:

عبداللهبنجريرحديثفيالكبيرفيالطبرانيرواه(عليهفصلوا

الميت،علىيصفكمافصفوافقاموا.ثقاترجالهبامشاد

المدينة.فيوهمعليهوصلوا

الصلاةفييشترطماالجنازةعلىللصلاةويشترط

وطهارةالعورةوسترالقبلةوامشقبالالوضوءمنالعادية

صلاةأداءويجوز.فيهيصلىالذيوالمكانالمصليثياب

فيهاتجوزالتيالمواضعمنغيرهوفيالمسجدفيالجنازة

منأوالمسلمالحاكمللإمامةيتقدمأنويستحب.الصلاة

)بالترتيب(.ينيبهمنأوالميتوليأو،الحىإمامأو،ينيبه

الحاضرالميتعلىالصلاةفيالمشروعةالهيئاتومن

صفوفاالإمامخلفالمصلونيصطفأن،الغائبأو

ويكون،الصفوفمنالإكثاريستحبحيث،متوالية

الإمامبين-واحدمنأكثركانواإنالأمواتأو-الميت

بعدهويكبر،الأولىالتكبيرةالإماميكبرثم.القبلةوجهة

الثانية،التكبيرةالإماميكبرثم،الفاتحةويقرأون،المصلون

،ثمالإبراهيميةالصلواتويقرأونيكبرونالمصلونوبعده

للميت.ويدعونالثالثةالتكبيرةالمصلونوبعدهالإماميكبر

صلاةمنالأعظمالمقصودالواقعفىهوالدعاء،وهذا

الرابعةالتكبيرةالمصلونوبعدهالإماميكبرثم،الجنازة

بالتصليم.الصلاةيختمونثم...والأخيرة

عليهايصليحتىالجنازةشهد)منعد!:النبيقال

وما:قيل.قيراطانفلهتدفنحتىشهدهاومن،قيراطفله

ومسلم.البخاريرواه(العظيمينالجبلين!ل:قالالقيراطان؟

عليهايترتبوماالميتعلىالصلاةلفضلبيانهذاوفي

رجلمن!لهت!)ما:قالاخرحديثوفيوأجر.ثوابمن

يشركونلارجلاأربعونجنازتهعلىفيقوم،يموتمسلم

مسدم.رواهفيه(اللهشفعهمإلاشيئا،بالله

قياماتؤدىالميتعلىالصلاةأنعلىالتأكيدويجدر

،جلوسولاسجودولاركوعفيهايوجدلاحيثفقط،

الشأنهوكماأخرىوترانيمطقوسفيهاتوجدلاكما

المسلمين.غيرعند

دعاءالجنازةصلاةفييتعينلا.الجنازةصلاةفىعاء

بأدعيةدعاأنهعديذالنبيعننقلحيث،للميتمخصوص

حولتدوروكلها،متقاربةومعانيهامتنوعةألفاظها،عدة

حياتهيعيشبأنلهوالدعاء،للميتالرحماتالتماس

عوفمارواهالدعاءصيغوأكمل.ونعيمسعادةفيالاخرة

فسمعتهجنازةعلىءلمج!النبيصلى:قالحيثمالكابن

وأكرم،عنهواعفوعافه،وارحمهلهاغفر)اللهم:يقول

منونقهوالبرد،والثلجبالماءواغسله،مدخلهووسعنزله

داراوأبدله،الدنسمنالأبيضالثوبينقىكماالخطايا

منخيراوزوجا،أهلهمنخيراوأهلا،دارهمنخيرا

قال(.الجنةوأدخلهالنار،وعذابالقبرفتنةوقه،زوجه

عدي!النبىلدعاء،الميتأناكنتلوأنفتمنيت:عوف

مسلم.رواه.الميتلذلك

هيالجنازةصلاةفيالمقاصدأنيتفيحوهكذا

له،الأبديةوالسعادةالرحمةوطلبللميتالدعاءإخلاص

إليها،افضىالتيالحالفيالأمورهذهإلىمفتقرلأنه
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الأحياء!تالمستمرالوفاءمعنىيتأكدأيضاوبهذا

فيالاجتماعيةالإسلاميةالأخوةفكرةوتتعمق،والأموات

.الم!اتوبعدالحياة

النع!قحمليستحبمعها.والخروجالجنازةحمل

الثقلويتورنجالسقوطيأمنحتىالأربعةأطرافهمنبتمكن

عربةاوسيارةعلىحملهفيبأسولا،الحاملينعلى

ونحوها.

معهالخروجونحوهموالأصدقاءللأقرباءويستحب

يكونواأنويمكن،عليهالأخيرةالنظرةوإلقاءودفنهلتوديعه

ولابطءغيرمن،راكبينأومشاة،خلفهأوالنعشأمام

يفعلهممانحوهاأوترنيماتأوزهورأكاليلبدون،إسراع

المسلصن.غير

صيانةالنعحقيمالخروجعدملهنفيستحبالنساءأما

لانهياراتالإصابةومخافة،والمعاناةالمزاحمةعنلهن

القبر-إفيالميتإنزالوقتوبخاصة-عصبيةأونفسية

الأنصارية:عطيةأمقالت.ورقتهنعاطفتهنلفرطليذلك

علينا!لم.يعزمولمالجنائز،اتباععنضلإل!هسباللهرسولنهانا

ومسلم.المخاريرواه

فيأذهانهمايشغلواأنالجنازةيشيعونلمنويستحسن

بهيمرأنبدلاالذيالمآلبهذاوالاعتبار،بالآخرةالتفكير

ويحرم،حاجةبدونال!صواترفعلهمويكره،حيكل

.والنواحوالصرأخالعويلعليهم

إتلافهأوالميتجسدإحراتالإسلامحرم.الميتدفن

دفنهإلىودعا،الغاباتأوالصحراءفيمرمياتركهأو

الوحوش!تنهشهأنمنأ،وصيانةلإنسانيتهإكراماومواراته

حتىمذلكعلإي!اشنبيفع!وقدالطيور.عليهتتسلطأو

بدر.معرحصةفيقتلواالذينمكةمشركي

عمقهيبلغقبرفيالميتيوضعأنالإسلامشرع

متريننحووطولهواحدمترنحووعرضه،القامةمستوى

وجسمهووجههالأيمنجنبهعلىالميتفيهيضجع،أثنين

القبلة.نحو

النبيلحديتشفا،لالحداالقبريكونأنويستحب

ب!!سادالسرأصحابأحرحهلغيرنا(والشقلنما)اللحدعينكر:

أمافقط،عمقاالقبرحفرهو:والشق.طرقهلكترةصحيح

القبلة،جهةالقبرجانبتجويفثمعمقاالحفرفهواللحد

يسدثمالميتفيهفيوض!،المسقوفكالبيتيصيرحتى

.الترابتساقطلمنعبالحجارةالقبر

النقودبعضالميتقبرفييتركأنالإسلاميسمحولا

صيانةوذلكالأحياء،ينفعمماونحوهاوالاطعمةوالملابس

فائدةلاحيثوالإهدار،والإتلافالضياععنللمال

بعضيزعملماكانخلافا،العملهداوراءمنترجى

كالفراعنة.القدماء

أتباعإلىالإسلامدعافقدالقبور،هيئةعنأما

السرجاتخاذأوعليها،البناءإشادةومنعفيها،البساطة

الاعتبارلمعانىوتحقيقا،للمالحفظافوقها،والمشاعل

كماشبر،مقداريسيراتسنيماتسنيمهاوأجاز.بالموتى

أنهليعرف-تكلفغيرمن-القبرعلىعلامةوضعأجاز

.فلانقبر

بمالميتمساوئذكرعنالكفإلىاالإسلادعاكما

لأهلهومجاملةوإكراما،الحقدارفيئوهولجانبهرعاية

الإسلامأنهذاإلىويضاف.بذلكيتأذوالال!!وأحبائه

الأذىوقوعمنوح!اه،موتهلعدالإنسانشخصيةصان

والشتمبالسبإيذاءهفحرمبه،الإهانةإلحاقأوعليه

التبولأوعليهبالقعودقبرهاحتقارعننهىكما،والغيبة

بجانبه.الأوساخارالقذاراترميأوفوقه

أهلتعزيةالإسلامشرع.الميتعلىوالثناءالتعزية

يسيرةأيامخلالفراقهعلىوتصبيرهمومواساتهمالميت

لهتعدأنغيرمنأيعرضئا،هذاي!ضنأنعلى،الموتمن

مناليومالناسيفعلكما،معلومةأيافالهيجلمم!أوالعدة

-قصدا-للتعزيةوالجلوسأجسطاوفرلقالسرادقاتإقامة

الموتىفيعزى!يهم!النبيأنصحوقد.ال!عمالوتعطيل

موتعقبلابنتهوقال،الميتأهلأ!ذلكيجلسأنبدون

عندهشيءوكل،أعطىماولهأخذ،مالله)إن:ابنها

ومسلم.البخاريرواهواحتسبى(فاعمبري،مسمىبأجل

يعانأنالإسلامشرعهاالتيالاجتماعيةالمواساةومن

طعاملهميصنعكأن،المعيشيةأمورهماعلىالميتأهل

عنهمويخففودويسلونهمفيواسونهمأخاس،امعليأكلوه

عينممر:النبيقال،الكآبةأجواءعمهمويبعدونأحزانهما

أحمدرواه(يشغلهمماأتاهمفقدطعاماجعفرلآل)اصنعوا

لنعبداللهصحئكل!باسنادوالحاكمماحهواسداودوألووالترمذي

المسلمين،منكثيرعنداليومبهالمعمولع!صوهذاحعمر.

منفيههممافوق،الناسبضيافةالميتأهليت!طفحيث

للذوقالخالفةالمحدثاتمنوهي،وهموموآلامأحزان

وآدابه.الإسلامولسنالإنساني

والافتخارشمائلهعدبهيقصدالذيالميترثاءأما

الجزعمنمزيدعلىالناسوحفز،أمرهوتعظيمبشخصه

أمورفهذه،بمثلهتأتيلنالأيامأنبزعم،لموتهوالحزن

،وتدبيرهاللهلأمرالانقيادلمنافاتها،الإسلامحرمها

زرعمنذلكفىماإلىإضافة،وقدرهلقضائهوالاستسلام

الصبروبينالناسبينوالحيلولة،النفوسفيوالقنوطاليأس

دفعه.يم!شلاالذيوقدرهاللهقضاءعلى

غيرمنمحالحشهوذكرعليهبالثناءالميترثاءوأما

هممهموترتفعالناسليتأسى،تأبينهأيبممغالاةولاإسراف

فىكل!مهالنبيلقولهذا،فيبأسفلا،الأخلاقمكارمإلى
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لهوجبت)إنهخيرا:المسلمونعليهوأثنىماترجل

ومسدم.البخاريرواه(أرضهفىاللهشهداءوأنتم،الجنة

والامتناع،والطيبالزينةتركوهو.ا!ليتعلىالحداد

شمرعهوقد،المبهرجةالزاهيةالألوانذاتالثيابلبسعن

وتفريغاالجياشةلعاطفبهنمراعاة،خاصةللنساءالإسلام

لحقهوتفخيما،بهوبراللميتووفاء،المرهفةلأحاسيسهن

زوجته.على

زوجهاعلىحداد:صنفانللمرأةالمشروعالحداد

أشهرأربعةومدته،تركهيسعهالافرضوهو،المتوفى

حتى،المعتادةالزينةمظاهرمنفيهاتمتنع،أياموعشرة

المتوفى.زوجهامنحملهاوعدمرحمهابراءةتستكشف

كأبيهازوجها،غيرعلىالمرأةحدادالاخر:،والصنف

ومدتهزوجها،يمنعهالمإذامباحوهوإخيها،،وابنها

تؤمنلامسرأة!كلالاكل!س!:المبيقالفقط،أاأياثلاثة

علىإلا،أيامثلاثةفوقتحدأنالاخراجوموابالله

تلبسولاتكتحللافإنهاوعشرا،أشهرأربعةزوجها

تفعلهماأماتختضب(.ولاطيباتمسولامصبوغاثوبا

الاغتسالوتركالأطعمةبعضتركمنالنساءبعض

شريعةفيلهأصللافهو،النظافةأممبابمنونحوه

.العدةانظر:.الإسلام

القبورزيارةللرجالالإسلامشرعالقبور.زياوة

امشمرارمنفيهالمانظراوقتايفيفعلهاعلىوحضهم

لهم،الرحمةوالتماسبهموالبربالأمواتالأ.حياءصلة

الزائرينضمائرإيقاظمنعليهتشتمل.عمافضلا

فيانتهاجهينبغىالذيالصحيحبالأسلوبوتذكيرهم

زيارةعننهيتكم)كنت:علي!النبيقال.اهـياةهذه

مسدم.رواه(الآخرةتذكرفإنهافزوروها،القبور

معاناةمظنةلأنهاالقبوربمزيارةلهنفيكرهالنساءأما

ورفعوالنحيبالبكاءتستتبع،عليهنشديدةنفسية

عنه.صيانتهنينبغيمماونحوهوالانكشافالأصوات

العاطفة،فىالتحكممعزيارتهنكانتفإ،ا

الاخرةوتذكرللعبرةوالتحصن،البدعةمنوالتحصس

وشمولللنساءالزيارةجوازعلىالعلماءجمهورفإن

عائشةسؤاللذلكيدلكماالرجالمعلهنالرخصة

نأفعلمهالهم؟تقولكيفالبقيعمنأوبتهعندللرسول

والمسلمين،المؤمنينمنالديارأهلعلى)السلام:تقول

اللهشاءإنواناوالمستأخرينمناالمستقدميناللهويرحم

حجرابنالحافظبهواستدلمسدمرواهللاحقون(بكم

فيالبخاريرواهماهذاإلىيضاف،قلناهماعلى

قبرعندبامرأةمرعتن!النبىأنأنسحديثمنصحيحه

ابنقال(واصبريالله)اتقىلها:فقالتبكيوهي

المرأةعلىينكرلملج!أنهمنهالدلالة"وموضعحجر:

القبورزيارةجوازوفيه:العينيوقالالقبر"عندقعودها

:النوويوقالامرأةأورجلاالزائركانسواءمطلقا

رواراتاللهالعنعديطوقولهالجمهور،قالوبالجواز

لماالزيارةمنبالإكثارمرتبطاللعنأنيفيدالقبور(

:وأضاف،القرطبيذلكقالالمبالغةمنالصيغةتقتضيه

الزوجحقتضييعمنذلكإليهيفضيماالسببولعل

إذا:يقالوقد،ذلكونحوالصياحمنينشأوماوالتبرج

الموتتذكرلأنلهن،الإذنمنمانعفلاذلكجميعأمن

نيلفىالشوكانيقالوالنساء.الرجالإليهيحتاج

فىاعتمادهينبغيالذيهوالكلاموهذا"الأوطار:

الظاهر".فىالمتعارضةالبابأحاديثبينالجمع

علىيسلمأنلهيستحببمالمقبرةالزائردخلوإذا

شاءإنوإنا،مؤمنينقومدارعليكم"لمالسلام:قائلاالموتى

لهويشرعءلم.العافيةولكملنااللهنسأل،لاحقونبكمالله

وقت،كلفيلهيشرعكما،عليهموالترحملهمالدعاء

وقصاءةوالصلاةكالصدقةالخيراتفعلمكانأيوفي

.الأمواتلأرواحذلكثوابوإهداءالقرآن

علىحرصالإسلامأنيتضحسبقمامجموعومن

الهيئةأفرادبينوأرقاهامعانيهبأبعدالتكافلامشمرار

التيالتصرفاتبعضوأباحوأحياء،أمواتاالاجتماعية

علىوالأسىالحزنشحناتلتفريغالبشريةالفطرةتتطلبها

المظاهر،هذهفياللإسرافعدمإلىدعاولكنه،الأموات

ترتجى.فائدةذلكوراءمنليسلأنه

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الموتالعدةالبعث

لهندوسيةالقبراالسوتية

الصلاة

الموضوعصرعنا

الاحتفارعنديشرعما-ا

الإنسانموتعقبفعلهيستحبما-2

وتجهيزهالميتغسل-3

الميتعلىالصلاة-4

الجنازةصلاةدعاء-5

معهاوالخروجالجنازةحمل-6

الميتدفن-7

الميتعلىوالثناءالتعزية-8

الميتعلىالحداد-9

القبورزيارة0-1

الأسئلة

الحسائز؟أحكاممحموعفيالإسلامقصدهاالتىالمعانيما

ذلك؟فىالسروما؟الميتعلىالبكاءحكمما-2

نعيه؟حكموما؟إنسانموتعنالإعلانم!الإسلامموقفما-3

عليه؟والصلاةالميتكسلالمجتمععامةعلىالإسلامأوجبلماذا-4
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الميت؟علىللصلاةي!نشرطمادا-5

دلك؟فيالمأثورادعاءوما؟الميتعلىالصلاةهيئةما-6

آدابه؟وما؟الجنازةمعالخروجيكونكيى7

دفنه؟حكمة:ما؟الميتإحراقاللإسلامحرملماذا8

موته؟ررالإلسادشحصيةالإسلامصالىكيص9

ولمادا؟؟الناسواطعاماطشحريةالجلوسالميتلأهليشرعهل-أ"

شرعية؟محطورتارت!ط!بدودالأمواترتاءيكودكيى-أأ

أصنافه؟وما؟الإسلامشرعهولم!؟الميتعلىالحدادمظماهرما-21

دلك؟آدابوماوالسحاء؟الرحالسلكلالقبورريارةحكمما-31

الم!ية(.)المحسناتعلم،البديم:أنو.سفيا

الشعرمنبيتأو،حملةأو،كلمةالعكسيالجئاس

إلىأليسارومناليسارإلىاليمينمننفسهابالطريقةتقرأ

علاداممثل:كلماتالعربيةفيذلكوأمثلة.اليمين

مثل:شعروأبيات،ربككبر:مثلأخرىوتعابيرالعماد،

تدوممودتهكلوهلهوللكلتدوممودته

النباتاتمنالرئيسيةالأرلغالمجموعاتمنواحدةالجئية

ذومعمرنباتوهى.والشكلالحجمباعتبارالمصنفة

.للأرضمجاورةفروعمع،ومتعددةقصيرةخشبيةسيقان

فروعلهاكانتإذاخاصة،الدغلةأيضاتسمىأنهاكما

بدونتنمولأنها،العنبشجرةعنالجنبةوتختلف.عديدة

تتمتعلأنها،العشبعنوتختلف.تتسلقولامساندة

فيالجنبةتنموبعيد.لأمدوتعيش،وصلبةقويةبسيقان

والغذاءالغطاءتؤمنوهىتقريبا،الأرضأصقاعجميع

لأغراضوتصلحالتآكلمنالتربةوتحميللطور،والتسلية

حولوكسياج،والحدائقالمنازلأساساتحولالزينة

رائحةذاتأزهارااخهباتاتاهذهمنتنئالعديد.البساتين

وثمارا.وأغصاناللزينةوأوراقا،زكية

جذورهاوتتعمق،التصريفحسنةتربةفيالجنبةتنمو

وتكون،سم6و.45بينتتراوحلمسافة،الأرضفي

النباتاتأما.سم9و.06بيناخرإلىنباتمنالمسافة

شتلويمكن.م51.بمسافةبعضعنبعضهافيبعد،الكبيرة

جيد،نموولتحقيق.الربيعأو،الخريففيالنباتاتهذه

القديمة.الاغصانتشذيبينبغي

العربيةالبلادفىالبريالنباتانظر:.القطنجئبة

(.القطن)جسة

.جنبلاطكمالانظر:.كمالجئبلاط،

للمؤمنينتعالىاللهأعدها،الآخرةفىالنعيمداراقي

ورسلهوكتبهوبملائكتهبهآمنواالذينعبادهمنالموحدين

دائماومقامانزلأوجعلها،الصالحاتوعملواالاخرواليوم

ويخشونهربهميخافونالذينالمتقينالخلصينلعباده

وأموالهم.بأنفسهمسبيلهفيوالمجاهدين

والحديث،وتعالىتباركالحقعنهاأخبر،غيبوالجنة

وترد،صراتو!وجزامرةمفصلا،القرآنمنمأخوذعنها

مثلهاض!!د،الرسولأحاديثمنكثيرةمواضعفيأيضا

أيضا.كثيرةموأضعفيوجهنمالنارذكرورودمثلتماما

بهاالإيمانالمؤمنينعلىوجبفقدالغيبياتمنأنهاوبما

الدنيافيفعلوهلماقضاءلدخولهاوالسعىأجلهامنوالعمل

ابتغاءحسنةطيبةبنيةمصحوبةصالحةأعمالمنوقدموه

رضوانه.وابتغاءاللهوجه

ودرجتهمنزلهيدخلكل،ودرجاتمنازلوللجنة

يتمولا،صالحاتمنوعملوصبروجاهدقدممابحسب

الحقأماموالسؤالوالحسابالحشريومانتهاءبعدإلاذلك

وتعالىتباركالحقينشرثمله،اللهيقضىحتىوتعالىتبارك

فيدخلعدلهذلكبعدويحققعبادهعنعفوهويعمرحمته

ذلك.عليهقضىمنالنارإلىويذهبيدخلمنالجنة

تصبقاليومهذافيأدلهرحمةإنالعلماء:بعضويقول

التيتلكبرحمتهيحاسبهم-وجلعز-إنهحتىغضبه

علىشاهداعملهكانولوحتىالجنةأحددخللمالولاها

لافإنهوأبشروا،وقاربوا)سددوا!ورس!:الرسوللقولذلك

الله؟رسولياأنتولافقالوا:،عملهالجنةأحدايدخل

(.ورحمةبمغفرةاللهيتغمدنيأنإلاأناولا:قال

عليههوعماومضموناشكلايختلفالجنةفيالعيش

تنطجقولا.الدائموالنعيمالخلددارهيالجنةلأنالدنيا،في

غيبهيبلالعامةالحياةوأفعالالدنيالثحواهدعليها

الحديثفيظ!!الرسولقالهماإلاعنهعرفمامحجوب

عينلاماالمالحينلعبادي)أعددت:وجلعزقالالقدسي

مسدم.رواهبشر(قلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأت

لاالتىالأمورمنفيهاالحياةوكيفيةالجنةعنوالسؤال

أجلهامنالعملكأهميةمهماأمراوليس،نتيجةإلىتوصل

واسمعادةالحدودمطلقنعيمهالأن،الحسابليوموالإعداد

تباركالحققالكماالدنياسعادةعنكليةتختلففيها

يعلمون!كانوالوالحيوانلهيالآخرةالداروان):وتعالى

.46:الصكموت

علىيأتيسوفنبىكلأنوتعالىتباركالحقويخبر

اتقواالذينوسيق).فيهموأرسللهابعثالتىأمتهرأس

وقالأبوابهاوفلحتجاءوهاإذاحتىزمراالجنةإلىربهم

الحمدوقالوا"خالدينفادخلوهاطبتمعليكمسا*مخزنتهالهم

حيثالجنةمننتبوأالأرضوأورنناوعدهصدقناالذيلله

.7347،الزمر:!العاملينأجرفنعمنشاء

رضوانرأسهمعلىالملائكةمنحراسأيخزنةللجنة

وعلىحراسأيضافللنارحراساللجنةأنوكما،السلامعليه
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ونادوا)القرانفيذكرهوردالذيالسلامعليهمالكرأسهم

.77:الزخرف!ماكثونإنكمقالربكعليناليقضمالكيا

كأمثالعين،حور-القرآنيخبركما-أيضاالجنةوفى

هوماغيرزواجلكنهالإنسانيتزوجهنالمكنوناللؤلؤ

للمؤمنينجزاءوتعالىتباركالحقخلقهن،ومعروفمعهود

يطمثهنلمالطرفقاصرا!فيهن):تعالىيقول.العاملين

.65:الرحمن!جانولاقبلهـمإنس

القرآنفصلشتىوأنهاروقصورغرفأيضاالجنةوفى

وكلهافيهاالوصفالنبويةالسنةوفصلتعنهاالحديث

وسارعوا):تعالىقالالموحدينالمصدقيناللهلعبادأعدت

أعدتوالأرضالسمواتعرضهاوجنةربكممنمغفرةإلى

.331:عمرانآل!للمتقين

عليهاختلطتقدالقرانيالتصورغيرفيالجنةوتعريف

بهواضطربت،والتصوراتالاراءبهوانحرفتالمفاهيم

.العقولتصويرهفيوأسهبتالقرائحفيهرأسهمتالأفكار

المثالسبيلعلىأوروبافيالوسطىالمرونوفي

حيثسيئاامشغلالأالجنةإلىوتوقهمالناس-خباستغل

البسطاء-علىمنهماستخفافا-يبيعونبعضهمراح

كانالتيالغفرانبصكوكالتاريخفىعرفتصكوكا

اموالمقابلالكنيسةرهبانمنالناسعامةيشتريهـ!

بهذهلهمأناعتقادا.الغفرانصكانظر:.طائلةوأملاك

وكانوا،الجنةفيمساحاتأوالجنةفيضمانا!الصكوك

ومعنويةماديةتنازلاتبعدإلاالصكوكهذهنيمنحولا

علىيهيمنونكانواالذينوقسيسيهمالنصارىللرهبان

.آنذاكالأمورمقاليد

ذكرتالجنةأنيشعريكادالكريمأغرانايقرأوالذي

الأنبيا2كلويعرفهاالأصليةالمقدسةالكتبجصيمفي

المحرفينالزائفينغيرالحقيقيونالتابعونواقوامهموالرسل

والحكايةالأنبياءلقصصالقراناستعراضخلالمقوذلك

تباركاللهإلىجميعاهؤلاءمردوأن،أقوامهموعنعنهم

النار.إلىوإماالجنةإلىإاصاوتعالى

.الأعراف،الموت،الإسلامبمجهنم:أيضاانظر

والرومانية،اليونانيةالأساطيرفيالأسطوريةالجئة

،الموتبعدالأبطالأرواحإليهترسلالذيالمكانهي

أرضاالأساطيرصورتها.الفاضلةحياتهمعلىلهممكافأة

منالكثيرفيها.الباردةوالنسماتالشمسأشمعةقوامها

المعطر.الأريجذاتالمروجفيتنموالتيالجميلةالأزهار

سعادةفي-الأساطيرتدعيكما-الأرواحتلكتعيض!

وغناءوالرقصاتالرياضيةالألعاببممارلمسةمتمتعة،كاملة

أحياناتسمىالأسطوريةالجنةوكانت.للالهةالأناشيد

المباركين.جزر

التربةفي)يسار(،المسشقعاتجنتياناتنمو.أنبوبيةأرهارلهاالجنيانا

.الجبالعلى)يمين(الصفراء،الجنتياناوتنمو.الحمضيةالرطبة

نباتيةجموعةاسمالجنتيانانبات.فبات،الجئتياظ

تكونماوكالبا.نوع00021يقاربماعلىتشتمل

حمراء.أوبيضاء،أوصفراء،تكونوقدزرقاءأزهارها

معظمإفريقيا.ماعداالعالممناطقجميعفىالجنتياناتنمو

الألبوجبالالشماليالقطبمناطقفيتنموالتىالجنتيانا

أنبوبيةأزهارهاتكونماوعادة.صغيرةنباتاتتكون

الألبجبالوجنتيانا.الزرقةشديدمنهاكثيرولون،كبيرة

جنتياناوتوجد.الجبليةالحدائقبستانييعندمحبوبة

الشمالي.الكرةنصففيالهدبيةوالجنتياناالمستنقعات

وجبالالألبجبالفيالصفراءالجنتيانامنأنواعتنمو

.ام،008و009بينيتراوحارتفاععلىالأوروبيةالبرانس

الأزهارمنمنظومةوتحملتقريبا،ام8،النبتةطولويبلغ

نكهةلإعطاءالمرةجذورهاوتستخدم.المفتوحةالصفراء

.الدواءمننوعمنهايستخرجكماللفيرموت

المصفرة،الورقيةلأزهارهاتزرعكرمةالجئجل

الزهراتتسمى.الجعةتحضيرفيتستعملالتيالاخضرار،

مخروطيةمجموعاتفيتنمووهى،الجنجلأيضا

غددللبتلات.سمأ.إلى52.منطولهايصل،الشكل

مادةوهيالراتينجوعلىمتنوعةزيوتعلىتحتويصغيرة

التيالبكتيريامنعديدةأنواعبمنعتقومالموادهذه.صمغية

النمو.منالجعةفيتوجد

فىأمتارثمانيةإلىطولهاليصلالجنجلكرماتتنمو

الخريف.فيالكرماتوتموتالواحد.الزراعىالموسم

في(الأرضية)السويقاتالجذريةالسويقاتتستمرولكن

التالي.الربيعفيأخرىكرماتبانتاجوتقوم،العيمق
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محتلفتين.ستتيردىأنتويةوأحرىدكريةرهوراينتجالجنجل

يزرعر،النطاقواسعةوتربةمناخاتفىالجنجلينمو

ونيوزيلندااليالانروإنجلتراوألمانياأستراليافيالنباتهذا

.المتحدةأ!لاياتاالجنوبيةوأمريكاإفريقياوجنوب

ك!!تبعدروابيفىالحنج!!سويقاتالمزارعوديغرس

الكرماتتدعم.خرىالأعنم5.2إلى1،ءمنمنها

هذه.الأرضعلىالتمددمنتمنعهاتعريشاتأوبأعمدة

منقريبةمسافاتعلىالنباتاتبغرستسمحالدعائم

.الأرضإنتاجيةمنتزيدوبالتاليلعفما،بعضها

ملدايةأو،الصيفأواخرفىالجنجليحممد

فيويضعونهابأيديهمالكرماتالعمالويقطع.الخريف

.الكرماتعنالجنجلبفصلتقومالتيالقطفآلات

يضغطثم،أفرانفيتجفيفهويتمالجنجلينظفبعدئذ،

.تخزنأوبالسفنلتشحنبالاتداخل

طولعدىتزيدلمسافةالوثبتستيمحشرةالجئدب

تلكنفسيمتلكالإنسانأنولو.مرةعشرينجسمها

أحياناتسمىتقريبا.م37مسافةلوثبالوثبعلىالمقدرة

النطاطة.الحشرة

قرونلهاأي؟القرونقصيرةالجنادبتكونوقد

قرونلهاأي،القرونطويلةتكونوقد،قصيرةأستشعار

عادةالقرونقصيرةالجنادبعلىويطلق.طويلةاستشعار

فيالجنادبوتعيقالمهاجر،الصحراويالجراداسم

القطينمنالقريبةالمناطقماعدا،العالمبقاعمعظم

والجنوي.الشمالى

يعيعقلذلك،النباتاتالقرونقصيرةالجنادبتقتات

النباتاتأوراقتتوفرحيثوالمروجالحقولفيمنهاالكثير

لايأكلالجنادبهذهمنبعضاهناكأنإلا.للأكلالمفضلة

يأكلألاخربعضهابينما،النباتاتمنمعينةأصنافسوى

تدميراتدمرقدالجنادبهذهفإنولهذا،يصادفهنباتأي

الشاميةوالذرةوالقطنالحجازيكالبرمميممحاصيلكاملا

أغلبهافإن،القرونطويلةالجنادبأما.أخرىوحبوب

تقومبل،الحيواناتبقايابعضهاويأكل،بالنباتاتيتغذى

الليل،أثناءخاصة،الأخرىالحشراتباصطيادمنهاأنواع

تحطمعضةعنقها،بعضفريستهالجندبيقتلحيث

جسمها.فيالرئيسيةاعصبيةاالمرا!ص

فتقوم،الجنادبيأكلالحيواناتمنكثيرهناك

والعناكبوالأفاعيوالفئرانوالعظاياوالطيورالخنافس

العناكبمنعديدةأنواعوهناك.الحشراتهذهبافتراس

بهالتتغذىالحركةعنوتشلهابالجنادبتمسكوالزنابير

تضعالذبابمنمعينةأنواعوهناك.الفقسبعدصغارها

يفقسأنوبعدمنه.بالقربأوالجندبمليضبيضها

ليس.الجندبببيضتتغذىيرقاتمنهتخرج،الذبابةبيض

أجسامعلىبيضهاإناثهتضعذبابهناكبل،فحسبهذا

تأكلالحديثةاليرقاتأخذتأجيضافقسفإذا،الجمدب

ذاته.الجسدبأ

بالوثبأعدائهامنتهربأنأحيائاالجنادبوتستطيع

فكوكهاباستعمالأوالعدو،عنبعيداوالطيرانأعلىإلى

يتشابهماوغالبا.منهبالاختباءأوعدوهاعضفيالقوية

درجةإلىبه،المحيطةالبيئةلونمعالجندبجسملون

التيفالجنادب.يتحركلمإذاعليهالتعرفمعهايتعذر

والجنادب،اللونخضراءتكونالخضراءالأوراقبنتعيع!

ألوانذاتتكونالأرضسطحمنبالقربتعيشالتى

فإنالشاطئقربتعيعشالتيأما،البنياللونإلىمائلة

شسخصيمسكعندماأنهيذكرومما.الرمللونيشبهلونها

السائلوهو،اللونبنيسائلاتطلقفإنها،بالجنادبما

هجماتمنالجنادبحمايةعلىيساعدقدالدي

.الأخرىالحشرات

،الرأس-أ:رئيسيةمناطقثلاثمنيتألف.الجسم

خارجيهيكلالجسمويغطى.البطن3-الصدر،2-

صلب.

إلىينحنياناستشعارقرنامقدمتهفىينبت.الرأس

أيضاالرأسمقدمةوفي.الأنفعمليعملانوهما،أعلى

منيتحركانوفكانشمفتانالرئيسيةأجزاؤهفميوجد

إصبعيةرقيقةأجزاءالفمجانبيمنويبدواخر.إلىجانب

اسمفلى،الشفةعلىمحمولةوهي،الملامستدعىالشكل

.الحشرةفىالتذوقبراعمالملامسهذهوتحمل
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!م(وأسفل)أعلى.الأخرقالجندب

تحتوي.القصيرةالقروندواتالجاد!

أسفلالموحودةالشكلإصبعجةالأجزاء

.التذوقبراعمعلىللحشرةالتهويينالف!صين

وحناحانصخم-الأخرقللجندب

أذد51أما.الطيرانلايستيموهو،قصيران

الأجنحة.تحتجسمهعلىفتوجداد

الموجودالشكلالبيضيالثقب.الطهويلةالقرونذواتالجنادبمنالرفيعةالأجنحةذوالجندب

.الجندبأذنيإحدىهوالأماميةالركبةمفصلتحت

مركبةعين:كالتاليعيونخمسأيضاالرأسوعلى

،المنفردةالعديساتآلافمنتتألف،الجانبين!ل!على

أمامهمايرىأنالجندبيستطيعالمركبتينالعينينوبهاتين

العيونأما.نفسهالوقتفيجانبيهعلىوماظفوما

فوقمنهااثنتانتقع،بسيطةعيونفهيالأخرىالثلاث

المسافةمنتصففيالثالثةوتقعألاستشعار،قرنيقاعدتي

يعرفولابينهما.الواصلالخطأسفلالاستشعارقرنيبين

.الصغيرةالعيونهذهوظيفةأحد

،الجندبفيبالصدروالأرجلالأجنحةتتصلالصدر.

الأجنحة.منزوجانولأغلبهاأرجلستالجندبولدى

وليسمنها،فائدةلاقصيرةأجنحةالجنادبأنواعلبعض

الأماميةالأجنحةأنويلاحظتماما.أجنحةلبعضها

ارأساوررحطرصم!اهـطىداخليصمطرالجندبجسم +لم--
؟الهواءكيستسفسيةتقو!

أأ؟إ-ا!دششعارالىكةا!را!ماياتخالركةمفصسل:.اا!ميصؤلى

*ءكا.قي!*3كاكاقيثو!سكيم+لافي*!ة?ى!شل!-ى.-!كأ!!8*%-دماأعع-"آلأكا!حساعس-!-!ض!ك!سيلإل3اصلبيصحا*برقنا!ةمحرجم

بسيطةعيون!ءا!بر،!زربمكا--+*!عءال!يضحامل7./-3ءس!حس+*--9،!،لا!؟-مص*

لا،!.!سس7ءير!+"كا-!

ء.!ت!س،لا-!ح!كا.!س--كاصص!

،.ير-نم!كبم!ر!ي-!س!-ءكالا-

ا!صلةا

لمالفحد!يمظمبم!ىلم.اوءالعصيةالعقدة

كا!!عتسفسيةعو!حص13لعابيةغددالمعدةا!معاء

!كهـالركبةمفصلس!ى!-الخلنيالحاخمحلبالعضبىالحبلالجندبأذن

-7ىتفاصيل!ع3-تفاصيل

..!س3-كاطكابر/3.3!!:لأ!اص/ث!!شصس!ء!م!بهب!كا-ممؤلمص"حميكتم

لمءكابرىءلأ3*!!كا%خبربر*لايرلم،لأ!عض

الحد!!/صس!-ا؟+ير-ص-يرسآص،3--/!\!ء-عسكا-*كهؤ*ءالزر*لا--يرء

،؟قيكأ*صالحد!،؟،لمء:.رزا7

القرورطويلأدلىص!:9ءنر.*-ء!-!لا
حظ6ء"لقرونا!صيرصصصؤداذ.
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الأجنحةتغطىفإنهاولذا،القواموجلديةضيقةللجندب

هيالخلفيةالأجنحةوهذهوتحميها،الواسعةالخلفية

.الطيرانفيالمستعملةالرئيسيةالأجنحة

أجنحتهاتحتكالمروحةالخلفيةالحشرةأجنحةتنثني

فإنالجندبيطيروعندما.الحشرةسكونعندالخلفية

أ!ربةاوتواصلأسلأمامترفعهللأجنحةالسفلىالضربة

موضحإلىالاجنحةتصلحتىالأمامإلىدفعهالسفلى

.أخرىمرةالسفلىالضربة

كما،المشيعندالستأرجلهكلالجندبيستعمل

عندبالطعامالإمساكفىالأماميةأرجلهيستعملأنه

تدفعقويةعضلاتبوجودالخلفيةايلأرجلوتتميز.ال!كل

عندالهواءفيبهاتقذفأو،الوثبعندالأمامإلىالحشرة

.الطيران

الهواءدافعاوينكمعقالجندببطنيتمدد.البطن

.الثقوبتسمىتنفسيةفتحاتعشرعبروالخارجللداخل

القصيباتمنشبكةالتنفسيةالثقوبتلكمنتتفرع

الجسم.أجزاءلكلالهواءحاملةالهوائية

البطن،منطقةفىللجندبالهضميةالقناةمعظميقع

بطنمؤخرةفىالبيضحماملوجودإلىبالإضافةهذا

.للخارجعبرهاالبيضيمرالتيالبيضوضعالةوهوالأنتى

حوالىإلىبيضتينمابينالجندبأنتىتضعالصغار.

متماسكةكتلةفيوذلكالواحدةالمرةفيبيضة021

حفرداخلوذلك،الأنثىجسميفرزهالزجةمادةبوساطة

ترش!ثها،البيضحاملباستخدامالأنثىتحفرهاالأرضفي

تتصلبالتىاللزجةالمادةتلكمنكثيراالبيضعلىالانش

علىتهيلذلكبعدثماالماء،لتسربعازلأغطاءمكونة

البيض.كيسأوجرابالبيضكتلةوتسمى،الترأبأجيضا

خلالبيضهاوضعفىالجنادبأنواعمعظهمإناثتبدأ

فىالبيضيفقسثم،الخريفإلىوتستمرالصيفنهاية

افتقارهاعدافيماالأبوينتشبهحدشةصغارعنالقادمالربيع

06و04بينتتراوحمدةالصغارهذهوتظل.للأجنحة

خلالالحشرةوتقومالنمو.مكتملطوراتصبحلكييوما

منتتمكنلكيالخارجيهيكلهامنبالتخلصالمدةتلك

الذيوالتحسيرالانسلاختسمىالعمليةوهذهالنمو،

الارصفيحفرةلحفرالجدبألتىتقوا.بيضهالجحدبيضعكيف

سالترا!.وتغطيهالحمرةفىأحيصاتصعث!اليضها.حاملطريقعن

هيكلينمومرةكلوفي.مراتلستأوخمسشكرر

عندماأيبمانسلاخآخربعدالأجنحةوتظهرجديدخارجي

النمو.اكتمالمرحلةإلىالحشرةتصل

جداجدأيضاوتسمى.القرونطويلةالجنادب

خيطةاستشعارقرونلها-الشجيراتأوالأدغال

هذهوتشملأحيانا.الجسمطولطولهايفوق،الشكل

.المورمونوصرصارالأمريكيةالجنادبالجنادب

خضراءالقرونطويلةالجنادبأنواعمنالكثيرويبدو

البنىأوالأسودباللونيتميزالأنواعبعضكانوإن،اللون

فوقيعيشالأنواعأغلبأنمنوبالرغم.الرماديأو

مساكنهاتتخذماغالباالأمريكيةالجنادبفإن،الأرض

بإصدارالقرونطويلةالجنادبذكريقومالأشجار.في

طريقعنوذلك،للتزاوجأنثاهبهايجذب)أغنية(أوصرير

منتجةتتذبذبحيثمعا،الأماميةأجنحتهقواعدحك

الخاصصريرهالجنادبمننوعكلولدىعاليا.صريرا

سمعأجهزةطريقعنالقرونطويلةالجنادبتسمع.به

طويلةالجنادبولأنثى.الأماميةالأرجلفىموحودة

الشكل.منجليةأوسيفيةللبيضحاملةأعضاءالقرون

أقصراستشعارقرونلها.القرونقصيرةالجنادب

الجرادوتشملالقرونطويلةالجنادبلدىمماوأسمك

كبيراتزأيداأحياناأعدادهتتزايدالذيا!لهاجر،الصحراوي

تدمرتماما.معروفةغيرلأسبابمهاجرةأسراباوتشكل

والنباتاتالمحاصيلمنكثيراالمهاجرةالأسرابتلك

المهاجرةالأسرأبجرادالناسمنكثيرويصيد،الأخرى

والأرجل.الأجنحةإزالةبعدللأكل

ذكورفإن،القرونطويلةالجنادبفيالحالهوكما

لإناثهاأيضاتغنيالقرونقصيرةالجنادبأنواعمعظم

الأمامية،أجنحتهامعالخلفيةأرجلهاحكطريقعنولكن

منطقةفيالقرونقصيرةالجنادبفىالسمعأجؤةوتوجد

الخلفية.الارجلقواعدأعلىالبطن

الجراد.بمالأمريكيالجندبالجدجدبمأيضا:انظر

وأخضراءالحجمكبيرةحشرةالأمريكيالجئدب

مننوعوهي.طويلاناستشعارقرناولها،اللونبنية

الأمريكيةالجنادبتفرك.الطويلةالقرونذاتالجنادب

مميزاصريرالتحدثببعضبعضهاالأماميةأجنحتهاأسفل

الأجنحةفيالمبردتشبهالتىالصغيرةالحوافتكونلها.

الصريرفيالجنادبمنكثيريبدأ.الكاشطاتمننوعا

الجنادبصواتوتسمبنالليلطوالويستمر،الغروبعند

الخريف.وفي،الصيففصلآخرفىالغالبفي

أجنحةولهاطولآ.سم5نحوالجنادبهذهطوليبلغ

قرونتكونالأنواعبعضفي.ظهورهاعلىتنطويكبيرة



الخيولمتشبهالتيالاستشعار

النباتاتأوراقتشابهالجنادب

عروقتشبهأجنحتهافيالتى

الجنادبأغلبيعيعق

أ،الصمغيرةوالشجيرات

يأدالاخروبعضها.الصغيرة

الجنادرهذهمنوقليل.الميتة

الأمر،الجنادبتضعليأكلها.

!االداكنوالرماديالشكل

تضع.الصقيعيظهرأنوإلى

هـصفوفوفىمزدوجا،

الصصوالأغصانالأشجار

التالي.

شص.سمكالجندرى،

جاكلاعلى،الشكلبيضى

الشطالكرةنصفيفيبكثرة

التيارتحملهلذلكما،حدإلى

أنواءبعضسجلتوقد

السم!طولمتوسطلكن

صياويتم،الطعملذيذسمك

سهي!بنجندلأبو

عمروبنسهيلبنأبوجندل

فعذبمبكرا،الإسلامدخل

!ببالأغلالمقيداالمسلمين

شرولأحدطبقاردوهلكنهم

أبوفر.مكةومشركيعلب

الطريقطعونواخرينبصير

هـواستأمن8سنةمكةفتح

بااجندلأبوفماتمجاهدين

قصيربأنهالجندريسمكز

ينتشروهوسوداء،نقطةنبيه

ضعيفةسباحته.والجنويلي

المندفعة.ات

سم،6.منأكثربلغطولآ4

والجندري.سم03منأقل4

.تجاريمستوىعلى+ه

م(.،؟-644هـ،)؟-23

قريش،منصحابى.لعامري

إلىجاء.ذلكبسببأبوه4

هـ،6سنةالحديبيةصلح!

الرسولبينالحديبيةصبحط

بأبيوالتحقمكةمنجندل

شحهدوقد.مكةأهلعلىق

أبيهمعالشامإلىخرج.؟بيه

عمر.خلافةفيشام

لاحر،مكانمنإيطاليافىالبندقيةقنواتعلىالركابتحملالجناديل

منرئيسيةكومميلةالجناديلمحلحلتالمحركاتذاتالقواربأنإلا

المديمة.فىالمواصلاتوسائل

.لحشرةا،لجيشا:نظرا.لجئديا

البحر،فىيخدمالذيالجنديهوالبحردة!جددي

جنديويعملالجو.وفىالأرضعلىالخاصةالبعثاتوفي

التىالبحريةالعمليات-البرمائيةالعملياتفيأيضاالبحرية

تدريباوشلقى،وبريةوجويةبحريةقواتعلىتشتمل

الدولولكلبتأديتها.يقومأنمنهيتوقعالتيللمهامخاضا

مشاةمنأنواعبعضأوبحريةقواتالرئيسيةالبحرية

البحرية.الأساطيل

يقومون-البرمائيةالعملياتفي-البحريةجنودإن

المهمةالجزرعلىللاستيلاءالبحرناحيةمنبالهجوم



المجهولالجندي494

،!ض-4"ة،ء-صح!!كئي

،ع!لم

والحوالأرضاعلىالحاصةالبعتاتوفىالمحرلييحدمالبحريةجندي

ا!رمائية.االعملياتوفي

فىتكونالتى،أصشاطئاعلىالأخرىوالموا!والشواطئ

ثمأولآ،الشاطئبمحاذاةبالتحركوذلكالأعداء،قبضة

ومحاربةالقواعدوبناءللرسوالجنودلباقىالطرقبتمهيد

المهاملتأديةالبحريةالجنودقواتبعضويقومالأعداء.

تشنالتيالليليةوالأعمالالغارأتمثلالصعبةأوالخاصة

وأحواضها.السفنوحراسة،الإرهابيينضد

الأوروبيةالدولبعضاتبعتهتقديدالمجهولالجئدي

اكتشففقد.الثانيةالعالميةالحرببعدالشرقدولوبعض

الجنودمنالكثيرينجثثأنالحلفاءدولفيالمسؤولون

عليها.التعرفلايمكنالمعاركفيحتفهملقواالذين

وبريطانياوفرنسابلجيكا:منكلحكوماتوقررت

الجنودهؤلاءذكرىتكريم،المتحدةوالولاياتوإيطاليا

مجهولجنديباختيارحكومةكلفقامت.خاصةبطريقة

بنتثممنها،بالقربأو،القوميةالعاصمةفيودفنهرمزي

نصببلجيكاوأقامت.لهتكريماضريحااوتذكاريانصبا

النوابمجلعرأعمدةأسفلقبرفىالمجهولجنديها

تحت،ألمجهولجنديهافرنساودفنت.بروكسلبالعاصمة

دائمةشعلةووضعتباريسبالعاصمةالنصرقوس

فيالمجهولجنديهابريطانياودفنتالقبر.علىألاشتعال

ألمجهولالجنديويقع.العاصمةبلندنو!شمنستركنيعسة

ودفنت.العاصمةبروماإيمانوي!!فكتورنصبأمامأجالإيطا

آرلنجتونمقابرفىالمجهولجنديها،المتحدةالولايات

المقابلبوتوماكنهرمنالاخربالجانببفرجينيا،القومية

العاصمة.لواشعنطن

النصر.قوس:أيضاانظر

الجنديوروباكيةحركة.حركةالجئديوروباكيه،

مؤسسآمن.الأستراليةالقوميةالأدبيةالحركاتإحدى

بوجوبام(،559-191)3إنجاملسركصالحركة

شعراءبحث.الأبورجينثقافةفيهابماالأستراليةالثقافةبناء

فىالموجودةالضمنيةوالإشاراتالرموزعنالحركةهذه

أولروبنسونرولاندالكاتبوكانالأبورجينىالأدب

العميقة.والبئرالإوزجلبةكتبحيثأعتاباهؤلاء

الأسطورةكتابهفيالأبورجينيةالحكاياتروبنسونجمع

فلر.ووايتفلربلاكوفيوالحلم

بريطافططبيبأم(.823-)9174إدوارد!جدر،

.الجدريمرضلمنعكوسيلة()التلقيحالتطعيماكتشف

مالمسالمينأطفالهميعدونلا-زمنهقبل-الآباءكان

.الجدريمرحلةتحعدوا

انظر:.القرونعبرقائمارعبايمث!!المرضهذاكان

علم.،الجلديةالأمراض

،اليسرىالصورةبخرإدوارد

الحدريصدتطعي!أولأحرى

إنجلترادىفيس!حيص!لحقسه

السملى.الصورة،أم697عام

الديالبقرحدريحراستحدم

للمسسارايدمراستحلصه

السملى،الصورةيمين،الملوثة

يدالطبيةسممعتهمحاطرا

الطريقة.بهذهاطتطعيممحاولته



594موتورز،شركةجنرال

الشخصأنيعرفون-جنر.زمافي-الجميعوكان

تطعيمالكثيرونحاولوقد،واحدةمرةبالجدرييصاب

يأملونكانواحيث،الجدريمرضقروخفيبمادةأنفسهم

هذاضدالمناعةيكتعسبوا-خفيفةإصابتهمتكونأن

مونتاجوورتلىماريلسيدةأدخلت.حياتهمبقيةالمرض

إلا،ام817عامإنجلتراإلى"الوهذه،الإنجليزيةالكاتبة

.خطرةطريقةكانتأنها

فيباركلىموطنهفيربهجنربدأجنر.أعمال

عاملاتأنهنالكالناس.كثيراعتقدجلوسترشاير.

يصيبهنأنيمكنلا-.ابجدريأصبناللاتىالملبنة

قروحفييتسببخفيفاضاالبقرجدريكان.الجدري

وأبالتشوهيتعلقفيما"-ومخاطره،الأيديفيقليلة

الذيالتقرخمادةمنعينة6917عامجنراخذ.الموت

أصيبتالتيالمحليةالملبنةعانلمسسارايدأصاب

ذراععلىجرحينوقطعر،للأ.حلبهاأثناءالبقربجدري

وأدخل-أعوامثمانيةعمرهمعافىصبي-فيبسجيمص

الصبيفأصيبسارأ،وحمنأخذهاالتيالتقرحمادة

مادةجنرأدخليوما48و.البقر.جدريبمرض

المادةهذهتكونماوعادةالصبيذراعداخلالجدري

بمادةتطعمقدلأنهالصبي.تؤثرلمأنهاإلا-مهلكة

المرةكانتتلكجنر.تحربةنجحتوبالتاليالبقرجدري

التطعيم.فيهاتجالتيالأولى

كتابهجنرنشرالتجاربمزيدبعدالاعترا!.

ثمام(،)897الجدريح"وتأثيراتأسبابفيسؤال

عامنشر.الطبعالمعلىاكتشا.لعرضلندنإلىذهب

وأالجدريلقاححول"الملاحظامنمزيداام997

عارضواالذينعلىرداساأكتبهالذيالبقر،جدري

التطعيم.

العدوىمنالناسلوقاية-كومقبولأالتطعيمأصبح

انهالتالميلاديعشرسع-االقرنوفى.الجدريبمرض

العالم.أنحاءء.منجنرعلىالشرفألقاب

ام208عامجنيه01ر...البرلمانمنحه

وقتهكلكرسلأنه،أم08عامأخرىجنيه02!..و.

الطىعملهممارسةمندأفقدهالذياكتشافهفي

الدكتوراهدرجةأكعسفورد"جامنحتهكما.النظامي

.ام813عامالطبفيالفخرية

فىباركليفيأم974ممايو17فىجنرولد

إشرافتحتالطبلدراسةلندنإلىذهبجلوسترشاير.

إلىعاد.أم077عام.جونالبريطانيالجراح

معظمهنالكوبقىالطبممارفىشرعحيثباركلى

حياته.سني

الطب.أيضا:انظر

الطيبهوأم(.أ-898)815وليمالسيرجئر،

وبذل،الحادةالمعديةالأمراضبعضدرسالذيالبريطاني

التركيزإسهاماتهأهمكانتعلاجها.تقدمأجلمنالكثير

انظر:.التيفوسوحمىالتيفوئيدحمىبينألاختلافعلى

.التيفوسالتيفوئيدبمحمى

لهذهالملائمالعلاجإمكانيةجنرمجهوداتسهلت

وعدمهاالهوية:مثلمقالاتأعمالهوشضمن.الأمراض

بالإضافةوعلاجها.أعراضهاالدفتيريا،والتيفوئيدلحمى

)التحليلية(.الإكلينيكيةمحاضراتهإلى

الكليةفيوتخرجبإنجلتراكنتفيتشاتامفيجنرولد

عمل.الجامعةنفسفيذلكبعدودرس،بلندنالجامعية

عامحتىام881عاممنللأطباءالملكيةللكليةرئيسا

فيوالمشهورينالناجحينالمهنيينأكثرمنوكان.ام888

الطب.مجال

إليكتريكجنرالشركة.شركة،إليكتريكجدرال

المملكةفيواحدةللكهرباء،كبيرتينلشركتيناسم

.المتحدةالولاياتفىوالأخرى،المتحدة

سى،إيجىبتعرف.العامةالكهرباءمجموعة

تنئبريطانيا.فىوكهرباءإلكترونياتشركةأكبروهي

وأجزاءنظمعلىمنتجاتهاتحتوي.الأجهزةمنكبيراعددا

،والاتصالات،الطيرانوإلكترونياتللفضاء،أساممية

،والرادار،الكصبائيةالطاقةونقل،والدفاع،والحواسيب

التحكملتطويرمشاريعتمتلككما.الهاتفيةوالاتصالات

المصائ.فيالالي

شركةالمتحدةالولاياتفيالشركاتأكبرومن

مشهورةوهى.إيجيأيضاوتسمى،العامةالكهرباء

الأقمارفيهابما،الكهربائيةوالأجهزةللمصابيحبإنتاجها

الكهربائية،والمحركات،النفاثةوالمحركات،الصناعية

التحكمونظم،الطاقةتوليدوأجهزة،الكهربائيةوالمولدات

البلاستيكية.والموادوالرادار،،الطيةوالأجهزة،الالى

موتورزجنرالشركة.شركةهوثورر،جدرال

فيللسياراتوالمنتجةالمصنعةالشركاتأكبرمنواحدة

مأ169عامالمتحدةبالولاياتديلاويرفيأسست.العالم

فيأسستالتىموتورز،جنرالمجموعةمحللتحل

محل052منأكثرللشركة.أم809عامنيوجيرسي

لهاأنكما.المتحدةالولاياتفيوتوزيع،وتجميع،ت!شيع

وأستراليا،،السعودية:تتضمنأخرىدولفيفرعاء.

لمكسيك.وا،وإنجلترا،نياوألما،اوكند،زيللبراوا

وكاديلاكبويكماركاتموتورزجنرالمصانعتنتج

عامفي.سيإموجي،وشيفروليه،وبونتياك،موبيلوأولدز



بةعر،لجنرلكشةا694

تسمىجديدةشركةموتورزجنرالنقابةأسعستأم،859

اسمتحتالصغيرةالسياراتلتصنيع،ساتورنشركة

بيعموتورزجنرالشركةبدأتنفسهاالسنةوفى.ساتورن

خلالمنالمتحدةأ!لاياتافىمصنوعةصغيرةسيارات

اليابانية.تويوتاسياراتشركةمعمشتركةمشروعات

،السياراتأجسامموتورزجنرالشركةتصنع

)الفلاتر(اشيتومنقيات(،)البوجياتالإشعالوشمعات

(،الكيلومترات)عدادالسرعةومعاييرالهواء،ومصافي

ونظمواليايات(،)الممساعداتالصدماتوممتصات

،الكرياتومحامل،والبطاريات،والتشغيلالإشعال

ومحاميلالتدوير،وعجلات،والشمعات،والسخانات

الديزلسيارات،الأخرىمنتجاتهاومن.الأسطوانات

موتورزجنرالشركةتمتلك.عديدةأخرىومحركات

إس(ديإي)الإأعترونيةالمعطياتنظمشركةأيضا

طائراتومجموعاتالاليةللحاممباتخدماتوشركة

خلالكثيراانتعشتقدالشركةمبيعاتوكانتهيوز.

ثمانيسياتشىانحفضتأنهاإلا،العشرينالقرنسبعينيات

نفسه.القرنوتسعينيات

صغيرةعربةالجنريكشةعربة.عربةالجئريكشة،

فىشسعبيةمركبةبكثرةتستخدمكانت،عجلتينذات

ومعناها.الأخرىآسياشرقيوأقطاروالصين،اليابان

الريكشة.أيضاوتسمى.الإنسانيجرهاعربةباليابانية

الطقس.أحوالمنالركابلحمايةفوقيغطاءللجنريكشة

وغالبا،العربةإدارةعموديبينالهيكىأوالساعييجري

.اليومفىكم05إلى03منمسافةإلىالركابمايجر

آسيا.شرقيأقطماركلفييتحعبيةمركبةتستحدمكالتالجنريكشةعربة

القرنسبعينياتفياليابانفيالأولىاللمرةواستخدمت

الشعبيةالأجرةسيارةعدتحيق،الميلاديعشرالتاسع

التيالثلاثيةالدراجةبهااستبدلوقدآسيا،ترقىمدنفى

الدراجة.العجلةأوالبديكابالمسماةلالأقدامتحرك

منكثيرفيالجنريكشةامشعمالشرعيةعدمأعلن

البشرالستخدامبأنالسلطاتأحشعوروذلك،الصينيةالمدن

السياراتحلتواليومشيء.فىالكرامهمنليسكحيول

آسياشرقىمدنفىالبيديكابمركباتمنكثيرمحل

الرئيسية.

والتشريحيةالفسيولوجيةالخصائصمجموعا!ى

ذكورإلىوينقسمونالأفرادبهايحميزالتيوالسلوكية

،الأخرىنحوتنجذبفئة!سليجعلماوهو.وإناث

شديدةورغبةفطريةبميوليحسونفئةكلأفرادويجعل

سبيلاالغريزةهذهاللهجعلوقد.الأخرىالفئةأفرادنحو

ذلكعنينشأومابالاخر،والمرأةالرج!منكللاهتمام

منالعلياالفصائلوتتوالد.وزواجومودةحبعلاقةمن

جيل،بعدجيلاالنوعنفسلتنجب،والنباتاتالحيوانات

،للإنسانبالنسبةولكن.الجنسيالتكاثربوساطةوذلك

فىيشتملفهو.التناسلغيرأخرىأشياءيعنيالجنسفإن

تؤثرمهمةواجتماعيةونفسيةحيويةوأخرىطبيعيةتأثيرات

حياته.في

علىيؤثرلأنهالجنص!،أهميةيدركونالناسأنوالواقع

الطفل،ميلادلحظةمنوبدءا.حياتهوطريقةالفردشخصية

ومنذبنتا.أوولذاوكونهالمولودنوعبهالمحيطونيتحرى

بطريقةالطفلتنشئةعلىالقائمونيعملالوقتذلك

والإناثالذكورمنكلمنويتوقع.لجنسهوففا،مختلفة

مختلفةبطرقيتصرفواأن،حياتهمفتراتمنفترةكلفى

.معهودة

عميقةشخصيةمشاعرعلىيشتملالجنسولأن

لاعادةفهو،الحياةفىالأخرىمثيلاتهاتفوقورغبات

ونتيجة.المواضئالأخرىفىكماعلنانقاشهيجري

منوالضيقالحيرةتصيبهمكثيرونأناسفهناك،لذلك

الجنسإلىينظرمنوهناك.الجنسيةمشاعرهمجراء

مروعلى،ولكن.والسخريةللضحكيدعوشيئا،بوصفه

الدين،ورجالوالأدباءوالعلماءالفلاسفةكان،التاريخ

للأفرادوأهميتهالجنسموضوعفىبجديةيفكرون

وتبنتطورتوالثقافاتالدياناتمعظمأنكما.والمجتمع

الخاصةبالنواحيتتعلق،معينةأخلاقيةوقواعدمعايير

بالجنس.

الأطفالبحياةوعلاقتهالجنستناقشالمقالةهذه

بموجبهاالتيالوقووصفولمعرفة.والبالغينوالمراهقين
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الحيواناتأنواعمختلفوكذلك،الإنسانلمجوالد

لتكاثر.انظر:ا،تاتوالنبا

البلوغمر

سنوخلال.والجنسيني.االنضوجبدايةهي

الأولادأجسامفياضحةتغييراتتحدث،البلوغ

وأحاسيسهم.عرهم:معظمتتغيركما،والبنات

بصورةالبناتمعظم."،البلوغسنبدايةمع

العمرية.الفئةلنفسيختمون.الذبالأولادمقارنة،سريعة

نموهمفترةتبدأعندمالادالأبهنيلحقماوسرعان

بعضأنيرونعندما،ب.امنكثيرويقلق.السريع

اختلافولكن،منهمأسرعوينضجوينمون،أصدقائهم

وقدتماما.عاديةأموراتعد،ة."اهذهخلالالنمومظاهر

بعدأوقبلالنضوجمرحلة!والبناتالأولادبعضيصل

أكانوسواء.سنواتبعدةأعمارمثلفيالذينأقرانهم

جنسها،وبناتتمر،فإنها،لصرءأمبطيئاالبنتنضوج

طولهافيزيد.الأنوثةطور.دخوعندالتغيراتبنفس

وينمو،الحوضعظامعرضويز-،ويكبرانثدياهاوينمو

نأوالواقع.التناسليةئها.أوحولإبطيهاتحتالشعر

ممكنة،الولادةعمليةيجعل،الحوضعظامعرضأزدياد

ممكنا.الأطفالع.إريجعلالثدييننموأنكما

نموخلالتحدثالتيات"."اأحدأنالمعروفومن

الطمث،أوالشهريةالدورةبدهو،الأنوثةطورإلىالبنت

نسيجعلىيحتويدموج.-الشهريةالدورةأي-وهي

المهبل.فتحةخلالمنوذ،للرحمالداخلىالجدار

الدورةتبدأ.المرأةحياةفيطبيعيشىءالعمليةوهذه

حوالىيبلغنحينماالفتيات.عندالطمثأوالشهرية

أصغرعمرفيمنهنكبيردعندتبدأولكنها.سنة12

..اانظر:هذا.منأكبرأو

وتتمممع،وطولهوزنهيزيد،غ.ابفترةالولديمروعندما

وينمو،صوتهويغلظاقوىو،منكبيهبينالمعسافة

وفيالتناسليةأعضائهوحولإبطهوتحتوجههفيالشعر

الشعرظهوريعتبرونالأولادومعظم.جسمهأجزاءبقية

الرجولة.مرحلةإلىصولالخطواتأهممنالوجهعلى

الجنسينأفرادور

أجسادهمفييختلفونوالنساءالرجالمعظم

بعضوتكون.والاهتمامات!السلوفيأيضابل،فحسب

فطرية.طبيعيةبطريقةدة.موالجنسينبينألاختلافات

عدوانيةأكثرالذكورأنعلىالبحثدل،المثالسبيلفعلى

المسمىالذكورةهورموند.وبسببوذلك،الإناثمن

غيرالاختلافاتمنكثيرا.أيبدوولكن.التستوسترون

المعنىالجنسيؤديهاالتىارالأدإلىتستند،الجسمانية

وعمله.حياتهممارسةخلالمنفردكليتعلمهاوالتى

يكتسبونثمإناثا،أوذكورايولدونالناسأنهذاومعنى

الأنوثة.أو،الرجولةسمات

نأيجبعمامجتمعكلفيشائعةمفاهيمهناك

النساءتعدالمثالسبيلفعلى.الجنسينأفرادمنكليسلكه

أكثروعاطفياتضعيفات-التقاليدوبحكمعامةبصورة-

وأقلللتنافسميلاأكثرفيعتبرون،الرجالأما.الرجالمن

يقرنونالتقاليد،وبحكم،الناسومعظمالنساء.منعاطفة

الرجالأما.والتمريضالمنزلتدبيرمثلبأعمالالنساء

والسياسة.والصناعةالشاقالعملمثلبمجالاتفيرتبطون

-والنساء(والرجالوالبنات)الاولادالأفرادويؤدي

منيؤدوهأنمنهميتوقعما-وخاصةشخصيةوبطريقة

بهيقومالذيبالدورالخاصالتعلموهذا،المجتمعفيأدوأر

وفي.الطفولةمرحلةمنيبدأأنثىأوكانذكراالجنس

الأطفالمعوالأصدقاءالأسرةأفراديلعب،كثيرةحالات

منالبناتمعبلعبهممقارنةخشونةأكثربطريقةالذكور

،الأطفالنموومع.برقةمعاملتهنتتمحيثالعمرنفس

الرجولةمواضيعفيخاصةدرولمساالأسربعضتقدم

التىالطرقسلوكعلىالطفلتشجيعيتمكما،والأنوثة

ولا.البنتأوالولدإلىبالنسبةصحيحةأنهايفترض

قدفمثلامنالسب،غيريعتبرونهتصرفأيالناسيشجع

بأعمالابنتهماهتماماتوالتشجيعبالمدحالوالدانيكافئ

الذيابنهميشجعانلاقدولكنهما،المنزلوتدبيرالحياكة

.المجالاتتلكفيمشابهااهتمامايبدي

مماجنسهممجموعةدوروالبناتالأولادويتعلم

صلةذي-اخرشخصأيأو،الوالدينأحدمنيكتسبونه

سبيلوعلى.الجنسنفسمن-لهمبالنسبةمهمووضع

كما،أمهاتهنوتصرفاتنشاطالصغارالبناتتقلدالمثال

آبائهم.واهتماماتوخلقنمطيحاكونالصغار،الأولادأن

بلوغعندالأطفالأنيعتقدونالاختصاصيينمنوكثير

ناحيةمنمحددةهويةلهمأنمعرفةإلىيصلونالثالثةسن

والتصرفاتالأدوارمنكثيراويعرفون)ذكر/أنثى(،الجنس

دخولوبعدالاخر.وللجنسجنسهملمجموعةالمناسبة

عنأخرىومفاهيمأفكاراالاخرونالأطفاليتعلم،المدرسة

وخلال.المقبولوغيرالمقبولهووما،الجنسينمنكلدور

منمتوقعهوماالناسيتعلم،والبلوغالمراهقةسني

سواء-الاخرالجنسوأفرادجنسهمبأفرادخاصةتصرفات

اللعب.خلالأوالعملمكانفىأوالمنزلفي

مننموهمبتزايدوالبناتالأولادبعضيحسوعندما

التغيراتمنبالانزعاجيصابونفقد،الجنسيةالناحية

مرحلةبدايةوعندبها.يمرونالتيوالنفسيةالجسمانية

جنسهمأفرادمععامةبصفةالشبابيجتمعقد،البلوغ
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نضخا،أكثريصيرونوعندما.المرحلةبنفسيمرونالذين

الجنسبأفراداهتماماأكثريصبحونفإنهمبأنفسهموثقة

الاخر.

بطريقةوالبناتالأولاديتعلم،المراهقةسنيخلالوفى

معناضجةبطرقويتعاملونسأقلمونكيفتدريجية

أضغيراتامعيتواءمونوكيفالأعمار،جميعمنالاخرين

ويتعلمون،البلوغمرحلةخلالبهايمرونالتيالجسمانية

قراراتهمشخذونوكيفاستقلالآأكثريكونونكيف

سليمة،واجتماعيةدينيةطرقاهناكأنويعرفون،الخاصة

الاخر.الجنسبأفرادعلاقاتهموتنميتنظم

والأسرةالزواج

،بالمرأةالرجلعلاقةالحنيفالإسلاميالدينينظم

فيماواضحةشريعةويضعوالأسرةالزواجقضاياينظمكما

اللهقال.أطفالمنعنهاينتجوما،الجنسيةبالعلاقةيختص

أنفسكممنلكمخلقأنآياتهومن):تنزيلهمحكمفىتعالى

ذلكفيإنورحمةمودةبشكموجعلإليهالتسكنواأزواجا

تنزيله:محكمفىوجاء.2أ:الروم!يتفكرونلقوملآيات

أزواجكممنلكموجعلأزواجاأنفسكممنلكمجعل)والله

وبنعمهيؤمنونأفبالباطلالطلباتمنورزقكموحفدةبنين

72.:النحل!يكفرونهمالله

المقبلينالجنصينمنالشبابعد!اللهرسولحثوقد

فيالدقةيتحرواأنعلىأيضا،وأهلهم،الزواجعلى

عليهالرسولوقال.الحياةشريكةأولشريكاختيارهم

ولحسبها،لمالها:لأربعالمرأة)تنكح:والسلامالصلاة

رواه(يداكتربتالدينبذاتفاظفرولدينها،ولجمالها

وتكثيرالإنجابشجعكما.هريرةألىصومسلمالبحاري

الودودتزوجوا)ك!ء:اللهرسوللقولالمسلمينالمؤمنين

داؤد.أىسر(.الأعمبكممكاثرفإنيالولود

وزوجةزوجإلىيحتاجانالأطفالورعايةالزواجلكن

التىوالفريدةالمتعددةالمسؤولياتعلىليقبلا،ناضجين

علىيكوناأنويجبخاطر.طيبعنبهاسيقومان

يكوناوأنالجديد،حياتهماأسلوبعلىللتأقلماستعداد

نأالمعروفومن.وأطفالهمانفسيهماإعالةعلىقادرين

أموركلفيوالوفاءالمحبةعلىتبنىالزوجينبينالعلاقة

العلاقةوهى،الخصوصياتأخصفىحتىحياتهما

.وبناتبنون:أطفالمنهايأتىالتى)الجماع(الجنسية

فى.ملمولحسةبطريقةالزوجينحياةتتغير،الأطفالوبولادة

اللذينالوالدلنرعايةإلىحاجةفيالطفليكون،البداية

يعيشانالوالدانكانوإذا.اللازمينوالرعايةبالحنانيمدانه

هذهفإن،أطفالإنجابفيويرغبانالمحبةمنجوفى

.وسعادةصحةفىينموأنللطفلتضمنالاحوال

الرجلزوأجأي،النكاح-وتعالىلمسبحانه-اللهشرع

الأموروهذه.الشرعيةغيرالعلاقةأيبمالزنىوحرم،والمرأة

إلىالأطفالانتسابذلكومنبمبالعةلحكمةوضعت

سبحانه:قولهفيذلكعرفوقد،شرعيةبطريقةآبائهم

وكانوصهرانسبافجعلهبشراالماءمنخلقالذيوهوم!

.45:الفرتالىقديرا!ربك

الجنسمسائلإلىالنظرة

ووضعالجنسقضاياظهورهمنذالإسلامناقش

النواحيذلكفىبماالأموركلفىالواضحةتشريعاته

يأالإسلاميالدينحرموقد.والزواجبالجنسالخاصة

قالالزوا!.إطارخار!والمرأةالرجلبينجنسيةعلاقات

كانإنهالزنىتقربواولا):تنزيلهمحكمفيتعالىالده

.32:الإسراءسبيلا!ءوسافاحشة

بصرها،منتغضأنالمؤمنةالمرأةتعالىاللهأمروقد

يمكنلاماإلازينتها،إبداءعنونهاهافرجها،تحفظوأن

قولهفيوذلكونحوها،الثيابمنالزينةهذهمنإخفاؤه

ويحفظنأبصارهنمنيغضضنللمؤمناتوقل):تعالى

وليضربنمنهاماظهرإلازينتهنيبدينولافروجهن

!...لبعولتهنإلازينتهنيبدينولاجيوبهنعلىبخمرهن

المتكاملةالكاملةالإسلاميةالتشريعاتتنظم3.أ:السور

تفشيوتمنعوالنعسبوالنسلوالمرأةالرجلعلاقات

الخطجرة.الجنسيةالأمراض

الناسمعظميكنلم،العشرينالقرنمنتصفوحتى

يواجهالموضوعوكان.الجنسعنبصراحةيتحدثون

الخاصةالمواضيعمناقشةفإن،الانأماواستحياء.بخجل

الإنسانحياةمنعاديجانبأنهاعلىتتمبالجنس

والتلفازوالمجلاتالجرائدوتناقش،الغربفىخصوضا

خاصةموضوعاتالعلميةوالبحوثالكتبوبعض

تستغلالوسائلهذهبعضأنمنبالرغموذلك،بالجنس

تحقيقأجلمنصحيحغيراستغلالأالجنسموضوعات

والمنطق.العقليقرهالاالتيالأغراضبعض

الهلعكلهالعالمأصابالعشرينالقرننهاياتفي

فقد)الإيدز(.المناعةنقصفيروساكتشافنتيجةوالرعب

بلادفىالمنتشرة-الجنسيةالحريةأنإلىالعلماءتوصل

الأسبابأحد-الجنسيالشذوذخاصةوبصفةالغرب

فيالأقلامفانطلقت،المناعةنقصبمرضللإصابةالرئيسية

تتسببأنتوشكالتيالإباحيةمنتحذروالشرقالغرب

.خطرةأمراضمنتسببهبماالعالمفناءفى

حرجا،الإسلاميةالبلادفيوالأمهاتالاباءيجدلا

خلالمنالمواضيعتلكفىأبنائهممعالحديثفي

بالمدارسالتعليميةالمناهجأنكما.الشرعيةالاحكام
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والجامعاالعلميةوالمعاهد

تعلببغيةالهادفةوالمواضيع

الديرفإن،أخرىناحيةومن

هـواحدلكلوما،الزوجين

الاخر.الطرفنحوواجبات

يتمفعندماالجنسإن

:،الدينيقرهوبما،الصحيح

النفبمنها،كثيرةمناحفي

معظأنكما.والاجتماعية

والطبيعيةالعظيمةالقوةهذه

والمجتمع.الفردسعادةأجل

ءذاتمقالات

لتكاثراللإسلاما

كاتنظجمالجنسيةالأمراض

الحيضالبغاء

الحنسيةالتردية

عناصر

البلوغمرحلة-ا

الجنسينأفراددور-2

والأسرةالزواج-3

الجنسمسائلإلىالنظرة-4

الجس؟ما-أ

التطوراوما؟البلوغمرحلةما-2

أابينالاختلافأوجهأهمما-3

ضو،ي!حدوذسلاخ!رولحنسا-4

برثقافةالأطفالنثقفكيص-5

ذا.القوقازيالجنس

(.إيضاحي

مصطلتالنحويالجنس

وهمبالجنعر،يسمىمانوعى

الأصلببالكلمةعادةالأول

يفترآكما.وجملوأسد

غ،بهتتصلبلاحقةالأحوال

الأص!فيعلاقةلهاليمست

يميز(والمؤنث)المذكرابخين

يصحماالنحوفيالمذكر

)وكتابوقمروحصانرجل

الناسمنذكرعلىيدلما

ياماوهو:ومجازي.وجمل

بد:مثلمنها،وليسوالحيوان

تضئالمقرراتوالمساجدت

والكبار.والشبابالأطفال

بينالعلاقةيحددالإسلاميا

منعليهوماحقوقمنصما

ال!طارفيوتوجيهه!مه

الرضاللإنسانيجلبأنكن

والفسيولوجيةوالجسمانيةؤ

نأيقرونوالناسالمجتمعاتا

منومراقبتهاتنظيمهايجب

الموسوعةفيطة

الزواج

الجسيالشذوذسل

لمراهقا

الموضوع

فيها؟تحدثالتيت

واللإنات؟-كور

ذلك.لح

نافعة؟سية

)رسمالبشريةالأجناسغر:

بينللتمييزيستخدملغويلح

عنويعبر.المؤنثوالمذكرسا

وصبيرجل:مثل،المجردةؤ

معظمفيالأولعنالثاني،

التفرقةهذهأنالأرجحأنير

وكلا.والتأنيثبالتذكير،

.مجازيأوحقيقىبانه

مثل:هذا،بلفظإليهتشيرأن

وهو،حقيقي:قسمانوهو

وأسد،،رجل:مثللحيوانشا

الناسمنالذكرمعاملةطمل

.وبابهـوليل

امرأةمثل:،هذهبلفظإليهتضيرأنيصحماالمؤنث

مااللفظيالمؤنث.ومعنويلفظيوهوودار.وشمسوناقة

سلمىمثل:،مؤنثعلىدلسواء،التأنيثعلامةلحقته

وبهمة.،وحمزة،طلحة:مثلمذكر،علىأووفاطمة

والألف،جامعة:مثل،المربوطةالتاءالتأنيثوعلامات

نجلاء.:مثل،الممدودةوالألف،سعدى:مثل،المقصورة

العلامة،منخلاولكنهمؤنثعلىدلماالمعنويوالمؤنث

ومريم.سعاد:مثل

فالمؤنثمجازيا.أوحقيقيايكونقدالمؤنثالاسم

،امرأةمثل:،الحيوانأوالناسمنأنثىعلىدلماالحقيقي

معاملةيعاملمافهوالمجازيالمؤنثأما.وفرسوأتانوناقة

وعين،دار!:مثلمنها،وليس،والحيوانالناسمنالأنثى

مثل:،تصغيرهعندالتأنيثتاءالنوعهذاوتلحق،ورجل

ورجيلة.،وعيينة،دويرة

التركيبفيالنحويالجنس

ماأكثروإنمابمفرداتها،التمايزكلتتمايزلااللغات

المفرداتتلكاستخدامكيفيةهوأخرىعنلغةبهتتميز

.السياقأوبالتركيبيعرفماوهونحوها،نسيجفي

مذكرمنتصنيفهافيتخلولاالعربيةاللغةفىوالمفردات

بينالتمييزفيالخاصمنهجهالعربيوللنحو.ومؤنث

،والإشارة،والربط،المطابقةوقضايا.والمؤنثالمذكر

المذكربينالتمييزعلىتقومجميعهاوالإضمار،،والوصف

والمؤنث.

البسيطةالجملة-النحويللتركيبالأولىالنواة

التأنيثمراعاةعلىتقوم-والفعليةالاسميةبنوعيها:

نأالخبرفىتراعىالبسيطةالاسميةفالجملةوالتذكير.

مقبل،الفارسمثل:،الجنسفيللمبتدأمطابقايكون

شجرةوتلك،يركضرجلذاكو.معطلةوالسيارة

علىحافظتالتيو،كريمضيفزارناوالذي.مثمرة

فتاةأنتوشجاعرجلألتو،محتشمةامرأةالحياءثوب

مهذبة.

فيالمطابقةمراعاةعلىتقوم،البسيطةالفعليةالجملة

فيهتراعىللمؤنثالمسندفالفعل.كذلكوالتذكيرالتأنيث

ابنتها.المرأةتهذبوابنتها،المرأةهذبتمثل:،المطابقة

الشمس.تطلعو،الشمسوطلعت

الجنصبهايعنىالتيللأسماءالأسماء.أحوال

التذكيروجوب-اعليهاتستخدمعدةأحوالالنحوي

الطرفين.وجواز-3التأنيثووجوب2-

تذكيرامذكراسمكلفىيتعينالتذكير.وجوب

والرجلانشهم،عمر:مثل،ثنيأوأفردعاقلحقيقيا،

،ضيفانالمقبلانهذانو،موأظبالموظفوهذا،يقبلان
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جفمجموغاكانأوعمر.أخواوسافر،أخيوأقبل

.المسلمونيتكافل:مثلسالما،مذكر

حقيقياتأنيثامؤنثاسمكلفىيتعين.التأنيثوجوب

أكملعلىواجبهاتؤديالطبيبة:مثل،ثنىأوأفردعاقل

هاتانو،ماهرةطبيبةهذهومهذبتان،والطالبتانوجه،

فيالمتسابقتانفازتو،المجتهدةنجحتو.مهذبتانفتاتان

المؤنثالعقلاءجمعفىكذلكويتعين.القصةمسابقة

العقلاء،غيروجمع،قانتاتالمؤمناتمثل:،السالم

قدمعدوداتأيامتلكو،شامخاتجبالهذ،مثل:

طلعتالشمسمثل:ألمجازي،المؤنثضميروفي،أنقضت

تطلع.أو

الاستخدأمفىالاسميعاملأنيجوز.الطرفينجواز

جمعا-متعددةصورفيالمؤنثمعاملةأوالمذكرمعاملة

والأسماء3-مجازياتأنيثاوالمؤنث2-العقلاءتكسير

المشتركة.

النحوياستخدامهفىيجوزالعقلاءتكسيرجمع

المعركة،فيالجنوداشترك:مثلوالتذكير،التأنيث

زيد(،)جمعالزيودوجاءالمعركةفىالجنودواشتركت

الهنود.وجاءهند()جمعالهنودوجاءتالزيود.وجاءت

الاستخدامين،استواءفيهيراعىمجازياتأنيثاالمؤنث

مثا!:عليهيعودمستترضميرغيرظاهرااسماكانمتى

الشمس.طلعتو،الشمسطلع

التذكيرفيهايستويالتىهىالمشتركةالأسماء

علىبصورتيهاالنحويالتركيبفىوتستخدموالتأنيث

.عروسفتاةوهذه،عروسفتىهذافتقولالسواء

ومؤنثةمذكرةتستخدمأسماء

لعنقاالسكيرالحريح

الغيورلسلاحالولدا

لقتيلالسوقالردعةا

للساناالصاعبعلذا

لمعطيرالصبوراعرالذا

يقلطهرالسبيلا

فيزيائطعالمأم(.739-091)6هانزج.،جنسن

جوبرتممارياللفيزياءنوبلجائزةفىشارك.ألماني

.م6391عاموجنربوللإيوجينماير،

ومايرجنسنأعدفقد،المستقلةأعمالهممنوبالرغم

الذرية،والنواةوالقنبلةالقذيفةحولتقريبامتطابقةأورأقا

بقذائفشبيهةقذأئفلهاالذريةالنويةأنإلىوأشارا

مختلفةأعدادعلىالقذائفهذهوتحتوي،الذراتإلكترون

وفقاللنوياتالنظاميبالترتيبيسجعمماالنيوتروناتمن

لخصائصها.

جامعةفىودرسبألمانيا،هامبورجفىجنسنولد

جامعةفيالنظريةالفيزياءلمعهدمديراوعمل،هامبورج

وفاته.حتىأم949عاممنهايدلبيرج

.جوبرتمارياماير،:أيضاانظر

وشمالآسياشرقيفىالمعمرةالأعشابأحدالجئسئج

فىأوراقخمسإلىثلاثلهقصيرنبات.امريكاشرقى

وللجنسنج.وريقاتخمسمنتتكونورقةوكل.المقدمة

النباتاسموأخذ.الإنسانجسمشكليشبهطويلجذر

.الإنسانشبهتعنيانالصينيةاللغةفىكلمتينمن

وكثيراقطار.عدةفىدواءالجنسنججذرويستخدم

قيمتهولكن،الختلفةالامرأضأصجيعاأنهيعتقدونأضاسامن

إلىيضيفونهالمصانعوأصحاب.بعدإثباتهايتملمالطبية

ودهاناتوالشامبو،الشعر،مستحضميراتمثلمنتجات

ثم،بكاملهويباعالجذر،تجفيفوشم.والمشروباتالجلد،

شكلفيمعالجتهتتمأوناعممسحوقشكليصئكللى

.أقراص

النباتهذاوينموتقريبا،اختفىالبريوالجنسنج

الأمريكية.المتحدةوالولاياتوكورياالصينفىأساسا

الصين.إلىتصديرهيتمالأمريكىالجنسنجومعظما

الطويلةالحذورالصينيونيستخدم.دقيقةلميةوثمراتأرهارللجشنج

دواء.الباتلهذا

مطبعىام(.048-411)5نكولاس،جنسون

تم.أم047عامالرومانيةالمطبعيةالحروفأدخلفرنسي

أحديأتولم،الأحيانبعضفىالمطعيةأحرفهتقليد

منها.بأفضل

الملكأرسلهبفرنسا.سوميفوارفيجنسونولد

كيفلملاحظةبألمانيامينزإلىسريةمهمةفىالفرنسى
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الحروفباستخدامالكتبجوتنبرججوهانسيبم

يعدلمجنسونأنإلاهمانس..،جوتنبرجانظر:.المطعية

إيطاليافياستقرثمألمانيا،فيالطباعةتعلمأبدا.فرنساإلى

روما.فيوتوفي

ما،بددفيعضوايكونأن.ال!نسانحقالجئسية

مواطنيةتكونوعموما-.القانونيالتفسيرهووهذا

الشىءلاتعنيانالعبارتينأن"ء.جنسيتهنفسهاهيالفرد

سكانهاكان،الفلبينجزراستقلاقبلفمثلا،.نفسه

لمأنهمحينفى،المتحدة"الولايامواطنيمنيعتبرون

فعلا.مواطنيهايكونوا

المبدأين:لأحدوفقاالولادةعندالجنسيةتكتسب

أحدجنسيةللطفليعطيالذالدمحقمبدأ:الأول

فهوالثانيالمبدأأماالوالد."..تكونماوغالبا،الوالدين

البلدمواطنالفرد،منالذيالرأسمسقطحق

نأإلا،المبدأينكلاالبلدان.وتستعمل.فيهولدالذي

مواطنها..منتقريرفيالحقبلدلكل

والمواطنة،الجنسيةبينالفرقكانالأمصمنولثفي

بلدانايضماتحادلكومنولث.جدا.مهما،مضىفيما

تعتبرحيثقبل،منيطاني.االحكمتحتكانتمستقلة

تابعينوأفرادابريطانيينافرادافيهتعيشالتيالشعوبكل

أفرادأالكومنولثمواطنوليالايعتبرحينفي،لبلدانهم

دولمندولةمواطنيطانييناأحديكونوقد.بريطانيين

لتلكالأساسيةالمواطنةوط:استوفىإذأ،الكومنولث

الدولة.

منكثيراأنإلىالجنسية!:.الجنسيةالمجموعات

الأصلىبلدهمعاداتفيمستمرينمازالواالناس

فىفمثلااخر.بلدإلىا.ذوإن،لغتهحتى،وتقاليده

عربيةأحياءالغربىالعالمفىالمنتشرةالمدنكبريات

صينيةمدنوكذلكفها.أومغربيةأوجزائرية

فىلكنالبلد.خارج.ولد،بولنديةوقطاعات

فىولدالمجموعةمنعضوكلأننجد،الحالاتبعض

المتبنى.البلد

المواطنة.أيضا:انظر

المواطنة.:.ا..المزدوجةالجنسية

القماشمننوعالجنغام.قما.قماشالجئغام،

وهو.الأثاثواغطةئرصواالملابسلصنعيستخدم

يذبتصميمبسيط.فيملونغزلمنمصنوع

أكياسلصناعةيستخدم-.الرالجنغاموقماش.ترابيع

فيتستخدمالممتازةالجنغامنوعياتولكن،المواشيعلف

منهاأنواعايشملالجنغاموقماش.الملابسصناعة

(،وطني)قماشوالمدراس!،القمصانوقماش،الشمبراي

الرقيق،الجنغامونسيجالمئزر،وترابيع،القمصانومميفوت

الممتاز.الأسكتلنديوالجنغام

وفى.الفقريالعموديصيبجانبيتقصسالجئف

المراهقةفترةفىظاهراالوضعهذايصبحالحالاتمعظم

البنين،منأكثرالبناتالجنفويصيب.ذلكقبلأو

الحالاتتؤديوقد.لذلكسببايعرفونلاالأطباءلكن

والرئتينالقلبفييؤثرقدشمديدتشوهإلىأيضاالمتقدمة

إلىأيضا!ديأنيمكنالتشوهوهذا.العصبيوالجهاز

فيالإصابةسببيعرفونلاوالأطباء.نفسيةمشاكل

منتنتجالحالاتبعضفإنلذلك،الحالاتمعظم

عندخلقيةتشوهاتنتيجةأوالعضلاتفىأمراض

الميلاد.

لكن،الجنفأشكالبأحدمصابونالناسمنوكثير

والحالات.طبيعلاجإلىتحتاجفقطقليلةنسبة

عدممنللتأكدبانتظامعليهاالكشفيتمالمتوسطة

وأدعامةعموماالأعضاءتقويمجراحوويصفتفاقمها.

الصغارعندالجنفلتقويم،معينةوتمريناتللظهررباطا

أوائلوفي.العظمىهيكلهمنمويكتمللمالذين

تجربةالأطباءمنكثيربدأ،العشرينالقرنثمانينيات

لتقويمالرباطأوالدعامةمنبدلأ،الكهربائيةالجلسات

إرسالأجهزةتوصيليتمالإجراءهذاوفي.الجنف

تتمأو،المريضظهرعلىتوضعبأقطابكهربائية

الكهربائيةالأجهزةوتقومالجلد.تحتجراحيازراعتها

وتشدتنقبضحتى،الداخليةالخلفيةالعضلاتبحث

الخط.إلىالفقريالعمود

الفقراتلتقويمالجراحةالحادالجنفشطلبوقد

يتم،الحالاتمنكثيروفي.التقوسمنطقةفيوضمها

دائمة،بصفةالفقريالعمودإلىمعدنىقضيبتوصيل

يمكنبعدهاأشمهر،لعدةجسدياقالباالمريضويرتدي

الطبيعية.الأنشطةمعظماستئناف

وعلاجالمبكرالكشفيغني،الحالاتمعظموفي

الاختباراتبإجراءالدولبعضوتقوم.الجراحةعنالجنف

أعراضلكشفسنة1هإلى01سنمنالتلاميذعلى

الجنف.

غيروالكتفين،الوركينالمرضهذاأعراضوتشمل

الظهر.فيوحدبةالبارز،الكتفيوالعظم،المستويين

الطيورمنقليلةلأنواعاسمالجنكطائرطائر.الجئك،

والوسطى.الشماليةأمريكافىتعيشبالعصافيرالشبيهة
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أرحاءمعظمفىيعيشا!دياالعصموريحنسهصعيرطائرالجنكطائر

.والحشراتالحو!ويقتات.والوسطىاجةالشماأمري!ط

بيضاءوبطونها،لونهلبياضلأذيالهاالخارجيالريشولمجميز

دالأعشابويتغذى،سما7نحوالطائرويبلطول.اللون

الحنكطيوروتبنى.الأخرىالحشراتوبعضواليرقات

منالأنثىاوتضع.منحدرةوتلالعتباتتحتأعشاشها

أطوراردوازية19الجنكولطيور.بيضاتخصم!إلىثلاث

وتعيمم!.فرعيةأنواععدةالشماليةأمري!صافيتعي!شالتي

تشملمستوطناتسلسلةفياللونالأردوازيةالجنكطيور

والحدائق.والحقولالصنوبريةوالغاباتالمرتفعةالجبال

الصداحيعتمبهتغريداالأردوازيالجنكطائرويغرد

يعيشفهوالصفراء،الع!!ذوالجنكطائرأما.الموسيقي

لونداتعيونأطائراولهذا.المكسيكفيرئيسيةبصورة

فاقع.أصفر

النوعهيالبئركزبرةأوالجنكةشجرشجر.الجئكة،

ملايينقبلعاشتنباتاتمجموعةمنالموجودالوحيد

رفيعةزينةشجرةالجكة

وللجنكة.الصينفيمعبدلحدائقاكتشافهاوتمالمسين

ويتراوح.الفرعنهايةعندتخمو،المروحةش!ولعلىأوراق

مترأ.2ءو02بينالشجرةهذهطول

.بالجوزةشبيهووسطقاس،حارجيجداروللبذور

الغطاءولكن،تحميصهعنديؤكلأنيم!شالجوزةولب

ويهئالجلد،الفاسدةالزبدةرائحةمثلرائحةلهالقاسى

بذورايحمللاالذيالجنكةوذكر.أضاسالعضأ!دى

الزينة.أخرضعالئايزرع

أم(.349-1)867فرانسيستشارلزجنكنز،

طور.الأفلامعرضجهازتطويرفىساهمأمريكي

اعترفام.498وأم198عاميب!تالفانتاسكوب

فيلادلفيا،فيوتعليميةعلميةمؤسسة-فرانكلينمعهد

جهازأولواعتبرهالتطوير،بهذامؤحرا-المتحدةالولايات

ذاتالأفلاممنللحجمتبعاالمرتبةالحيةالصورلعرض

تطوراتإلىالفانتاسكوبرأدى.المحدودةالحرح!ة

الم!حأجهزةفيأيضاجنكنزعملكما.أخرىوتعديلات

مجالفيالأخرىالاختراعاتوعلىأطتلفار،الافي

دايتونمنبالقربولد.الضوئيوالتصويرالإل!صرونيات

أوهايو.لول!ية

!ياسي(.-أم29)0هاريسرويجنكنز،

عاممنالإنجليزيالبرلمانفيعضواكان.بريطانيوكاتب

.العمالحزبعنأم769إلىأم489

عامإلىأم679عاممنبريطانيالماليةوزيراعملوقد

،ام679إلىأم69ءعامللداخليةووزيرا،أم079

.م7691إلىم4791وعام

بينالتعاونلزيادةالأقوياءالمساندينمنجنكنزكان

لمفوضيةرئيساعمل.الأخرىأوروباغربيوأقطاربريطانيا

أوروبالدولاقتصادياتحادو!ط،الأوروبيةالمجموعة

.أم819عامحتىأم779عاممنالغربية

فىوساعدام،819عامالعمالحزبجنكنزترك

إلىانضمالذيالاشتراكيالديمقراطىالحزبتكوين

الأحرأرحزبلتكوين،أم889عامالأحرارحزب

بالديمقراطيينمؤخراالحزب)سميالاشتراكيالديمقراطي

عامالاششراكيالديمقراطيللحزبقائداوعملالأحرار(

نبيللقبحاز.ام879إلىأم،839وأم829

هيلهد.أوفجنكزاللوردلقبهوأصبح،بريطانى

تيدفل،ميرثرمنبالقربأبيرسيتش!صانفيجن!صزولد

عدةجنكنزكتبأكسفورد.جامعةفيوتخرجلويلز

صورةأم(بم)549بلفورالسيدكلبتتضمنكتب

ام(.69)4والتأريخللإنسان



305خانجنكيز

كونمغوليفاغأم(.227-1621)خانجنكيز

اواسطعبرتمتدمساحة.التاريخفيإمبراطوريةأكبر

.بانبحراإلىقزوينبحرمناسيا

خانجنكيزكان

وعسكرية،سيامميةعبقرية

7دضر!؟بدويةوقبائلالمغولوحدإذ

لىأ/!71!في!فير-محاربةقوةفيأخرى

!!بخ؟جنكيز.امتازوفعالةمنضبطة

!؟-في!؟!.عاليةتنظيميةبقدراتخان

ك!؟ء3غ.لأتباعهالكرممفرطوكان

يكنلمأنهمنالرغموعلى

إلا،الثقافيةبالأمورمهتما

!انبخكيزتعلمعلىشعبهشجعأنه

أمسركما.والكتابةالقراءة

ياساك.أوياسا،للمغولقانونينظامأول

إمبراطوريتهجميعفيجدهاأالتيالانضباطحالةهيأت

وأوروبا..أبينالتجارةفينمواالواسعة

توموجين،الأصليخان...اسم.السلطةتوليه

مغوأجةقبيلةرئيسأبوهنوالحديد.عامليعنيوكان

31يقاربعمرفيالمنصبوذتوموجينوورث.صغيرة

.وتقولبالسموالدهمعاديةقبيلةأتباعقتلعندما،سنة

عشر،الثالثالقرن!منتصفكتبتمغوليةملحمة

تركواالقبيدةأفرادإن-للمغولالسريالتاريخفيوردت-

قاسيةحياةوعائلتهتو!جينوعاشالجديد.الرئيس

منقليلاإلالايملكوننوا!إذ.الوقتبعضومعزولة

الماشية.أوالأغنام

يجذبتوموجينبدأإذيلا،الحالهذهتستمرولم

قاسياتدريباواستخدمجيشأ.ويكونالحلفاءمنأتباعأإليه

منوتأكد.العادةفوقمقاتلةقوةلإخراجصارماوانضباطا

استيعابعلىالمقدرةولديهجيداتجهيزامجهزجيشهأن

علىضباطاتوموجينوعين.جديدةوأسلحةأساليب

الطريقةوبهذه.العائلىانتمائهممنبدلأكفاءتهمأساس

فقط.لهمخلصونضباطلديهكان

القبائلعلىنفوذهلبسطجيشهتوموجيناستخدم

.للمغولحاكماأصبح،أم602عاموبنهاية.المجاورة

وهو،خانجنكيزالقبائلرؤساءلقبه،السنةتلكوفي

الذيالأميرأوالكليالحاكمإمايعنيقدلقب

لايقهر.

،،الصينعلىللاستيلاءخانجنكيزاستعد.الغزوات

تقعمملكةبقتالبدأولكنه.المغولحاكمأصبحأنبعد

الصين.شرقيشمالغزاثمزيا.زيتسمىالصينغربي

إمبراطوريةعاصمة،بكينعلىاستولىأم512عاموفي

)تشن(.جن

الصينعلىهجومهخانجنكيزأوقفأم،218فى

الانهيالتيخوارزممملكةوسحقآسيا.أواسطواكتسح

مدينتيدمرام،022عامفي.وتركمانستانأوزبكستان

.إيرانفيونيسابورأوزبكستانفيالآنوسمرقندبخارى

وبنهاية.قزوينبحرشماليالسهولصغيرانجيشانهاجم

علىالروسوهزماكبتشاكس،علىاستوليا،ام223عام

كلكا.نص

خانوجنكيزأم،227فىوفاتهإلىأم225عاممن

خانقبلايحفيدهواصلوفاتهبعدزيا.زييهاجم

للصين.احتلالهوأكمل،الفتوح

لإمبراطورية.ا،المغولية:أيضئانظرا

بدأ.خانجنكيزإمراطورية

منإمبراطورشهخالىجنكيز

عاموفي،أم2"6عامكاراكوم

القيرغيزقبيلةوحدام702

تظهر،المغولمعأخرىوقبائل

فاغ.أصفربلونالخريطةعلى

،صفئإمبراطورياتتموس

وخواررم.كيتايكارازيا،زي

علىحيوشهوامستولت

عامالروسوهزمكبتشاكس

يعكسكلكا.لهرعندأم223

الخريطة!يالغامقالأصفراللون

حتىخانجنكيزإمبراطورية

.أم272عامولاتهتاريح
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لتموينمركراأم652سنةالهولمديودألسمها.اضيا!اح!!أسفللىتقعوهىليها.مديسةوأقدمإفريقيالحو!التشريعيةالعاصمةتاونكيب

المترقيةالهولمديةالهمدشركةسفى

إفريقياجنوب

تنميةوالأكثرالأغنىتعدإفريقيةدولة!!رلديا!جدوب

قارةمساحةمن%4مساحتهاوتغطيإفريقيا،دولبين

سكانمن6%نحويشكلونسكانهاأنحينفيإفريقيا،

إفريقيافيأ!مناعيةاالبضائعمن%04وتنئنحو.القارة

من%02وحوالى،التعديميةالمنتجاتمن%05وحوالى

نحوالمستغلةالكهرلائيةالطاقةوتشكل.الزراعيالإنتاج

عددمن%04حواليوتمتلكإفريقيا،طاقةمن05%

.القارةفيالهواتفعددمن%05ونحو،السيارات

القارةمنالجنوبىالطرففىإفريقياجنوبتمدولة

وتبلغغربا.الأطلسىالمحيطوعلىشرقاالهنديالمحيطعلى

إفريقياجنوبوكانتفرنسا.مساحةضعفمساحتها

مقاطعة-مقاطعاتأربعمنتتكونأم499عامحتى

ومقاطعة،الصالحالرجاءرأسمقاطعةتسمىالتيالكاب

وفى.ترانسفالمقاطعةثم،الحرةالأورانجوولاية،ناتال

تسعالأرلغالمقاطعاتبهذهاستبدلأم،499عام

كوازولو-،الشرقيةترانسفال،الشرقيةالكاب:مقاطعات

المقاطعة،الشماليةترانسفال،الشماليةالكاب،ناتال

بريتوريا-،الحرةالأورانجولاية،الغربيةالشمالية

عامنهايةوفي.الغربيةالكاب،فرينيجينج-ويتواترزراند

ويتواترزراند--بريتوريامقاطعةاسمتغير،أم499

أطلقأم،599عاموفى.جوتنجمقاطعةإلىفرينيجينج

الشماليةالمقاطعةاسمالشماليةالترانسفالمقاطعةعلى

ولايةوعلىمبمالانجااسمالشرقيةالترانسفالوعلى

إفريقياجنوبفىوتوجد.الحرةالولايةاسمالحزةال!ورانج

،تاونكيبمدينةهي،التشريعيةالعاصمة:عواصمثلاث

إداراتوتتجهـ!يهابريتورياوهيالإداريةوالعاصمة

مدينةهيالثالثةوالعاصمة،والوزاراتالحكومة

القضائية.الهيئاتكافةوبها؟بلومفونتين

منوديربانتاونوكيبجوهانسبرجمدنوتعتبر

الحضريةالمنطقةضمنويعيع!،الحضريةالمدنكبريات

مقارنةالسكانمنأكبرعددالكبرىتاونكيبلمدينة

أكبرجوهانسبرجممساحةأنحينفي،جوهانسبرجبمنطقة

مدينةأكبرجوهانسبرجوتعتبر.تاونكيبمدينةمن

إفريقيا.جنوبفىسكانية

مثير؟بشكلإفريقيابجنوبالأرضسطحمناظرتتغير

والجبالالبصر،مدىعلىالممتدةالعاليةالهضابفهناك

المناظرذاتالشواطئوتمتد.العميقةوالأوديةالشاهقة

المناظر،هذهإلىوبالإضافة.الساحلامتدادعلىالجميلة
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والوحدةالتقاربويمثل،ام499عاالدولةتبنتهإفريقياجنوبعلم

القطر.شعوببلى

كي!فىإفريقياجنوببرلمانمباني

ولىمكتبةوتضمعشر،التاسعالقرن

ثمانينياتإلىتاريحهايعودتاون

حقائق

)التشريع!تاودكيب:العواصم

(.)القضاثية

أ!رسميةلغة11:الرسميةاللغة

والزولو.

حنوبجمهورية:الرسميالاسم

.2كما/122،"37:المساحة

جنو!لتحمالأكم،625،

كم.2لم549

،.:أم699عامتقدير:السكان

ز.180159/38أم:199

11الكثافة.9480".0004

الح!سكاد51%:السكاني

الذا:الزراعة:الرئيسيةالمتجات

السكرقصب،القمحالأبقار،

الحد!،النقلمعدات:المناعة

.المنسوجات

النحا،الماس،هبالذ:لتعدينا

االمنحنيز،،البلاتين،يوملادلغاا

فالىستم)داي:الوطنيالنشيد

)بارأأفريكامميكليلونكوسي

أالرالد،:الأسامميةالوحدةالنقود:

جزةمو

نتينمموبلو،(يةرادل!ا)يايتوربر،(

والكوهساوالإنجليزيةالأفريكانية

فريقيا.

غربلتحرق:المسافاتأبعد

دحوالساحلىطولأكم،لم804

عامإحصاء،نسمة571.43،

م:2،،1عامتقدير!ة،

لتوزيعا2،كمانسمة53:يةكا

الريف.سكان94%

لحومالبيض!،الدجاح،،الشامية

.التفاح،الصوف،لأغنام

الورقية،المنتجاتوالفولاذ،

،منيوليوراا،ثمدلإا،يدلحدا،

حروميت.

إفريقيا(جسوب)نداءأفريكاسد

إفريقيا(.فيالله.

سنت.001يساويرالد

مشمسامعتدلأمناخاإفريقياجنوبأنحاءمعظمفيفإن

وشبهالاستوائيةالفواكهبعضالساحلعلىوتنمو

.والبرتقالوالمانجوالموزمثلألا!شوائية

للذهب،المنتجةالدولأكبرمنإفريقياجنوبوتعد

والحديد،،والنحاس،الحجريوالفحموالأممبستوس،

ماتنتجالزراعةأنكما.واليورانيوم،والبلاتينيوموالمنجنيز،

يوفروزراعةمعادنمنالبلادتنتجهماإن.اسمكانيحتاجه

إفريقياجنوبوتنتج.للصناعةالمطلوبةالأوليةالخاماتكل

والالات،والغذاء،،الملابس:مثلمختلفةصناعيةمنتجات

.الأخرىالصناعيةوالبضائع

حعسبعرقيةمجموعاتأربعإلىالسكانينقسم

.ام199إلىام489منذبهايعملكانالتيالقوانين

الملونون3-البيض2-السودأ-:هيالمجموعاتوتلك

.لاسيويونا-4

علىالسكانقسمقانوناام199سنةالحكومةألغت

دوراتؤديالعنصريةالتقسيماتظلتولكن،عرقيأساس

الدستوروبموجبإفريقيا.جنوبفيالسكانحياةفى

.أم399عامالعنصريالتمييزالحكومةألغت،المؤقت

العالمفيالقليلةالدولمنإفريقياجنوبدولةوتعد

فنجد.الأغلبيةعلىالعنصريةالأقليةسيوةحيثمن

ولم،القوانينيستصدرالذيالبرلمانعلىيسيطرونالبيض

القرنمنالثمانينياتنهايةحتىبالتصويتللسوديسمح

عزلعلىالحكوميةالسياسةعملتوقد.العشرين

واجتماعيا.سياسيابعضهاعنالسكانيةالمجموعات

إفريقيا.جنوبفيالعنصريةالتفرقةالسياسةهذهوتسمى

السياسة،تلكمنتغيرالدولةبدأتام119عامومنذ

.السكانتوحيدأجلمن

جنوبسياسةبانتقادالعالمدولمعظمقامتوقد

،العنصريالفصلسياسةالمتحدةالأمورفضتإفريقيا،

الدبلوماسيةعلاقاتهاالعالمدولمنالكثيروقطعت

القرنثمانينياتومنذإفريقيا.جنوبمعوالتجارية

حقالسودبمنحيطالبونالبيضبعضبدأالعشرين

نأوبعد.العنصريةالتفرقةسياسةإلغاءوضرورة،التصويت

،العنصريالتمييزسياسةعنإفريقياجنوبحكومةتخلت

سمحكمامعها،التجاريةعلاقاتهاالدولمعظماستأنفت

عاموفي.العالميةالرياضيةالمنافساتفيبالاشتراكلها

الألعابفيإفريقياجنوبرياضيوشاركأم299

.أم069منذمرةلأولالأوليمبية

عاماستفتاءفىالبيضصوتأم،299عاموفي

تبنيفيقدماالمضىالحكومةمنبذلكطالبينبالإيجاب

المتحدةالأمألغتالتاليالعاموفي.عنصريةغيرديمقراطية

ما499عاموفيإفريقيا.جنوبمعالتجاريةالقيودكافة
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اختارتديمقراطيةانتخاباتأولإفريقيابجنوبأجريت

عنصرية.غيرحكومة

الحكمنظام

برلمانهااختيارتموقد.برلمانيةجمهوريةإفريقياجنوب

عامةانتخاباتأولأقيمتأنبعد،أم499أبريلفي

ينتخب.البالغينإفريقياجنوبسكانكلفيهاشارك

ويصنعالحكومةيترأسالذيالبلادرئيسالبرلمانأعضاء

كان.أصشرفيةاالدوأ!ةواجباتويؤديوينفذهاسياساتها

ويمارسونإفريقياجنوبفىالحكومةعلىالبيفيسيوون

أجازت،أم399عاموفى.العنصريةالتفرقةسياسة

العملفىالبيضغيرأحزابمشارحصةالانتقاليةالحكومة

الدستورمسودةحزئا12أجاز،العامنفسوفي.السياصي

أولأقيمت،أم499أبريلوفى.الأغلبيةحكمأقرالذي

.جديدةح!صمةتشكيلوتم،عنصريةغيرأنتخابات

مؤقتا،دستوراإفريقياجنوببرلمانأجازالدستور.

.أم399ديسمبرفيعقدتللبرلمانخاصةدورةخلال

فىالعنصريةعنيناىتعددياديمقراطيانظهاماالدستورأقر

نأإلافصلا،41أ!دستوراحوىوقد.موحدةدولةظل

ممبتمبرفىالدستورإجازةرفضتالدستوريةالمحكمة

المبادئمعفصولهبعضفىتوافقهعدمبسببأم،699

أقرتتعديلهوبعد.الوطنىالمجلسإلىوردتهالدستورية

.ام699ديسمبرفىالجديدالدستورالدستوريةألمحكمة

وطنيةوحدةحكومةوجودالدستورأقرهماأهممنوكان

التىالأحزابجميعفيهاتشاركسنواتخمسلمدة

الجديد.أ!انالبرفىالمطلوبالعددعليحصلت

من)البرلمان(التشريعيةالهيئةتتكون.الت!ثريعيةالهيئة

ومجلسمقعدا،004وبهالوطنىالمجلس:مجلسين

التمثيلنظامويضمنمقعد.09منويتكونالشيوخ

الانتخاباتفيإفريقياجنوبحكومةتتبعهالذيالنسبي

.البرلمانفىمقاعدعلىالصغيرةالأحزابحصول

منوتتكوننفوذا.الأجهزةاأقوى.الدستوريةالمحكمة

المحكمةرئيسالجمهوريةرئيسويعينعضوا،عشرأحد

منالمواطنحمايةالدستوريةالمحكمةتكفل.الدممتورية

الدولة.بوساطةالسلطةالمشخدامسوء

أولفىالبلادرئيسالوطنيالمجلسينتخب.الرئيس

التعاوندرجاتأقصىتوفيرعلىالرئيسويعملاجتماعاته

مجلسالرئيسيترأس.المحتلفةالحكوميةالأجهزةبين

مجلسويتكون.البرلمانأماممسؤولآويكونالوزراء

72منمختلفةأحزابإلىأعضاؤهيحتميالذيالوزراء

عشرينعلىيحصلسياسىحزبلكلويحقوزيرا.

وزارية.حقيبةتوليالوطنىالمجلسفيفأكثرمقعدا

الوطنيالمؤتمرحزبيعتبر.السياسيةالأحزاب

حصلفقد.السياسيةإفريقياجنوبأحزابأكبرالإفريقى

فيالوطنيبالمجلسمقعد004أصلمنمقعدا252على

28علىالوطنيالحزبوحصل.ام499عامانتخابات

عاموفىمقعدا.43علىأنكاثاحزبحصلبينمامقعدا،

الوحدةحكومةمنالوطنيالحزبانسحب،أم699

التيالأخرىالأحزابومنمعارضا.حزباوأصبحالوطنية

:ام499عامالوطنيالمجلسفيمقاعدعلىحصلت

الديمقراطي،الحزببمالديمقراطيالنصرانىالإفريقىالحزب

الإفريقى.المؤتمرحزب،الحريةجبهة

جنوبفيتمامامستقلةالقضائيةاسملطة.المحاكم

استشارةبعدالعلياالمحكمةرئيسأبلادارئيسويعين.إفريقيا

ومجلسعضوا18منتتكونالتىالقضائيةالخدماتلجنة

عضوأ.11منتتكونالإنسانلحقوقلجنةوهناكالوزراء.

الىطنيالدفاعقواتتشكلت.المسلحةالقوات

وحداتوتكونت.أم499أبريل72فىإفريقيالجنوب

قواتفييعملونكانواالذينالأفرادمنالجديدةالجي!ش

الوطنيالمؤتمرلحزبالعسكريوالجناحإفريقياجنوبدفاع

ممارسةإبانتكونتالتىالأفارقةأوطانوجيوش،الإفريقى

منالوطنيالدفاعقواتوتتكون.أ!نصرياالفص!!سياسة

الطبية.والخدماتالبحريةوالقواتالجويةأغواتواالجيش

000.001بنحوأم499عامالجيشأفرادعددقدر

بعدالجيشحجمتقليصفيالحكومةبدأتثم.جندي

والعمل.العنصريةغيرالديمقراطيةقواعدإرساءفينجاحها

إلزاميا.ليسالمسلحةالقواتصفوففى

السكان

السكانعدديبلغ.والأصولالسكانعدد

،المدنفىنصفهممنأكثريعيمش.نسمة.000715/43

منهاكلسكانعدديزيدمدنثلاثمنأكثرويوجد

،تاونكيبمدنوهى،نسمةمليوننصفعلى

عشرةإحدىمنأكثريوجدك!ا.وديربانوجوهانسبرج

نسمة.000/001علىمنهاكلسكانعدديزيدمدينة

مجموعاتأردغإلىإفريقياجنوبفيالسكانيقسم

السودإلىالعدديةالأهميةحيثمنترتيبهايم!شعرقية

السكانيالاتجاه
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،/كاجكا-كالا
"كا!"ء!ا

،عكالأكاى،

كا

صر كا

كا،3

3
لا

كا

!!
،

كا
!!

كاصضرل!

س!

جتى

!
كا7س

كاء!
ىكاءص"

س
كا

كا

!

/كاكا

ىلا،

كا"
كاس!

كاكا!ءكا
،ءلأكا،

كا"كا+لأ3

كا

كا

كار



ويعيمقإفريقياجنوبسكانبينمجموعةأكبريكونونالسود

يسكنونالذينالسودهؤلاءمثلمنها،قريباأوالمدنفينصفهمحوالي

ويعيش.جوهانسبرجمديسةضصتدخلمنطقةوهىسوشوحي

علىويحافظون،الأصليةسكناهممناطقفىالسودمنالآخرالنصص

بمعيشتهم.الحاصةالتقليديةالوق

701إفريقياجنوب

مناطؤتعتر.السكانيةلكثافة

والشهريطوديربانتاونكيب

ومدقوجوهانسبرجحساحلى

اردحا!المناطقأكثرجوتسجقاطعة

أقلأماإفريقيا.جنوبفىالسكان

معظمتشملفإنهاسكانالماطق

والمقاطتالشماليةالكابخاطق

الغربية.اصشمالية

زمبابوى

انا-.\كاكاتجا؟!،؟اركامو

ناميبيا

ء!،،كا!كاكاء؟ى

!،لم!ء*؟ازيد!!،

3!؟ير4ثر!+

ى*!لعسولوكاديربان-.

الكابجرر!الا!طعه!!!

"!اء؟ركا!!"كا"الشرءللدن

كيب!؟"ببإليزلورت

تاون!!

الثثسالمحنط
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لمجتيمالمحتلطهالأصولتررالملونينمنالمدارستلاميذمنمجموعة

.تاونكيبىتقريماالملونيرحميعويعيم!إلريقيا.حنو!فىالملوني!

هى:رسميةلغة11إفريقياجنوبفي.اللغات

والسوتووالزوأ!أحصهساواوالنديبيلوالإنجليزيةالأفريكانية

والفنداوالسوازيوالتسواناالشماليةوالمسوتوالجنوبية

25.8نحوالزوأ!بلغةويتحدثتسونجا.-والعسانجان

بلغةنسمةمليون5.6يتحدثبينمانسمةمليون

ذإالثالثةالمرتبةفيالأفريكاليةاللغةوتأتىالكوهسا،

الإنجليزيةاللغةويفهمنسمةمليون5.5نحوبهاتححدث

البلادالإنجليزيةدخلتوقد.السكانمنالأعظمالسواد

إلىالروادالبريطانيينالمستوطن!توصولمعأم082عام

اللغةمنالأفريكانيةاللغةوتطورتإفريقيا.جنوب

اللغاتمنالكلماتبعضبهاوامتزجتالهولندية

والإفريقية.والامميويةالأخرىالأوروبية

إفريقياجنوبفىالمعيشةأنماطتعكس.ا!لعيشةأكلاط

سكانمنهاجاءالتىالثقافيةالبيئاتفىالكبيرالتباين

إرساءالعشرينالقرنتسعينياتشهدتأنوبعدالبلاد.

بدأتإفريقيا،جنوبفيالعنصريةغيرالديمقراطيةقواعد

التيالخلافاتإزالةعلىتعملالمواطنينمنكبيرةأعداد

إفريقياجنوبظلتفقد.العنصريالفصلسياسةأفرزتها

واحدةدولةفيشعوبهاتجمعجديدةهويةعنتبحث

مانديلانلسوناشئيسعبروقد.العرقيةالحواجزمنخالية

معسلامفيتعيشقزحقوسدولة"نريد:بقولهذلكعن

".العالمويمنفسها

دولةظلفيالعيشينشدالسكانمنكثيراأنورغم

بالانفصاليناديظلبعضهمأنإلا،عنصريةغيرموحدة

بعفمثلعنهامستقلةحكومةوتشكيلإفريقياجنوبعن

كوازولو-ناتالمنطقةفييعيشونالذينالزولوجماعات

الأفريكانية.يتحدثونالذينوالبوير

جماعاتإفريقياجنوبفيتوجد.الحضريةالمناطق

وتختلف.المتعددةالثقافاتذويالحضري!تالسكانمن

بعضأنفرغم.كبيرةبدرجةالمدنفىالمعيشيةالمستويات

معظمهمأنإلا،مرتفعمعيشيبمستوىيتمتعالسكان

منخفض.مستوىذاتمساكنفييعيشون

سكنفقدالسابقةالعنصريالفصلسياسةوبسبب

فكان.الكبرىالمدنخارجلهمخصصتمدنفىالسود

إلىللوصولطويلةمسافاتقطعأجراالأقلالعمالعلى

اندفعتالعنصريالفصلقانونإلغاءتموعندما.أعمالهم

المدنوسطإلىالصغيرةالأسرهذهمنمتزايدةأعداد

خصصتالتيالمدنسكاننصفمنأكثروظل.الكبرى

02نحوهناكأنبلالفقر،مستوىدونيعيشونللسود

الكهرباء.أوالصحيةبالخدماتيتمتعلاشخصمليون

ملايين7منأكثريعيشالمزمنةالسكنأزمةوبسبب

داخلأغلبهايقععشوائيةومستوطناتأكواخفىتخص

الحضرية.أ!ناطقا

معيشىبمستوىالوسطىالطبقةعائلاتوتتمتع

سكنيةمناطقفيالضواحيفيبعضهمويسكن.مرتفع

تاونكيبمثلالكبرىالمدنمنلالقرببالرفاهيةتنعم

منازلفىهؤلاءويسكنوبريتوريا.وجوهانسبيرجوديربان

خادمامنهملكثيرأنكما.مستقلةلعائلةمنهاواحدكل

المنزلية.بالأعمالللقيامالأقلعلىواحذا

فىإفريقياجنوبسكانمنكثيريعيش.الريفيةالمناط!

ما239لعاميالأرضقانوناأجبروقد.الريفيةالمناطق

أوطانفيالاستقرارعلىالسودمنكبيرةأعداداأم369و

أخرىقوانينومنعت.الريفيةالمناطقفىلهمخصصت

إلىالإجراءاتهذهأدت.أراضيهمتأجيرمنالمزارعين

كلامتلاكمنالمزارعينومكنتاسمود،بينالفقرانتشار

،العنصريالفصلسياسةظلوفىتقريبا.الزراعيةالأراضي

ذويهمعنبعيداالسنةأياممعظميمضواأنالرجالعلىكان

الحياةبنيةتكونتلهذاونتيجة.والمناجمالمدنفىللعمل

قوانينإجازةورغم.والعجزةوالأطفالالنساءمنالريفية

العمالمشاكلوحلالمزارععمالبحقوقتتعلقجديدة

الريفيةالمناطقظلتالعشرينالقرنتسعينياتفىالمهاجرين

الموسمية.والبطالةالفقرتعانيإفريقيابجنوب

المجموعاتوشرابطعاميختلف.والشرابالطعام

وأالمعيشيمستواهالاختلافإفريقياجنوبفيالسكانية

وهم.الرئيسيالسودطعامتعتبرالشاميةفالذرةعاداتها.

طعامافيتناولونالأغنياءأما)عصيدة(.ثريداطبخهبعديأكلونه
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الأمميتناولهالذيبذلكتبيها

،االأكلاتبعضجميفبتناول

برسكانيعشق.الترويح

أنوممارسةعلىالمعتدللناخ

والىالقدموكرةالرجبيثل

السكاأويذهب.إنجليزيمححل

وأليالعطلاتأيامفىالسياحة

كاذعديدةسنواتومنذ

البيضغيرالبيفوإما!ا

وا!المطاعمأصبحت!شرين

التنافس!أصبحفقدصذلك

!الكلبهمسموحاالمباريات3

الدولبالحدودكيمرجغاليستالخريطةهذه

هناككانت،العشرينالقرنتسعينياتحتى.التعليمويستمتع.والأوروبيونمكيون

تنفؤالحكومةوكانتسكانيةمجموعةكلتخصمدارس.الأفريكانياسمجقمثلاصة

وخلالالسود.تعليمعلىتنفقهمماأكثرالبيضتعليمعلىويساعد،الرياضةإفريقيا.ب

متباينة،تعليميةنظمهناككانتالعنصريةالتفرقةفترةالرياضةأنواعمنمتعددةلح

التعليمنسبةوتصل،ويكتبونيقرأونتقريباالبيضفمعظممنالالعابومعظم،يكيت

الملونيربين%7وهالاسيويينبين%85إلىوالقراءةوالترفيهواللهوللعببكثرة

الحكومأوعدت،ام499عاموبحلولالسود.بين%5.و.الأسبوعنهايةأ

مزبدءاالأطفاللجميعإلزامئاالتعليميصبحبأنالجديدةتستقبلوالمسارحالمطاعمت

.ام99ءينايرمنالأولالقرنثمانينياتمنذلكن

جامعةعشرةإحدىنحواليومإفريقياجنوبوفي.السكانكافةتستقبل!ارح

أجلمنجامعاتوثلات،البيضأجلمنتأسستالرياضيةالالعابجميع!

ومنذ.للاسيو!نوجامعة،للملونينوجامعةالسود،.عراق
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تستقطبالجامعاتأصبحتالعشرينالقرنثمانينيات

العرقية.المجموعةعنالنظربغضالكفاءات

إفريقيا،جنوبفيخاصةكنيسةتوجدلا.الدين

أما.الهولنديةالكنيسةإلىينتمونالأفريكانيينمعظماولكن

الكنيسةإلىفينتمونبالإنجليزيةالناطقونالأوروبيون

الملونونوينتمي.الكاثولي!جةالرومانيةالكنيسةأوالإنجيلية

مسلمونإماالاسيويينأنحينفىالكنائص!،هذهنفسإلى

إلىالسودالسكانمنتقريبا%45وينتمي.هندوسأو

والميثوديستية،،أطوثريةار،والهولندية،الإنجيليةالكنيسة

أررياناتاإلىينتمونمنهم%02أنحينفي،والكاثوليكية

كنائسإلىيختمونمنهم%ا5أنكما،الإفريقيةالتقليدية

الإفريقية.الدياناتمعالنصرانيةتجمعمستقلة

وتدعم،الأقاليمفىالفسونالحكومةتدعم.الفنون

الباليهبفرقتشاركاشتيالشركاتالمركزيةأصالمجا

.والمسرحوالأوبراوالموسيقى

فيبارزةإنجازاتتحقيقمنالبلادتمكنتوقد

أبرزولكن.النحتوفنوالرسموالموسيقىالباليهمجالات

الإنتاجمعظماويعكس.الأدبحقلفيكانمساهماتها

الاجتماعية.والضغوصأالسيامسيةالأحوالالأدبى

والمناخالسطح

القارةمنالجنوبىالجزءإفريقياجنوبتشغل

2.كم370.122.1ومساحتها

هي:أقاليمخمسةإليالبلادتقسم.الطبيعيةالأقاليم

الكابجبالمنطقة3-الساحلمنطقة2-الهضبةأ

ناميب.صحراء5-كلهاريصحراء-4

حيثالبلاد،منالداخليةالأجزاءتغطي.الهضبة

عنوتفصلها،الجهاتمختلفمنالجبالبهاتحيط

سطحفوقم.0353إلىالمرتفعاتبعضوتصل،الساحل

.الشرقجهةإلىالوأقعةدراكنزبرجأ!جباسلسلةفيالبحر

وتحتلشمامبين.قلعةعنم375)3إلىتصلنقطةوأعلى

الغربىالشماليالركنينماعداأ!ضبةاك!!الهايفلدمنطقة

بينارتفاعهاويتراوح.الهضبةمنالشرقىأحشمالىوا

مغطاةمستويةأراضوهيأم،08و.002.1

،جوهانسبرجحولويتوانزراند،منطهقةوفي.بالأعشاب

ويربي.العالمفيالذهبعنللتنقيبحقلأكبريوجد

والذرةوالفواكهالخضراواتويزرعونالأدقار،المزارعون

،السهولمنالشمالوإلى.والبطاطسوالقمحالشامية

ويزرع.قليلةالأعشابوتكون،الجفافإلىالمناخيتغجر

!؟جم!

مواطنهمقيزللزووالحموذ!وهدهـالمزارع.الواسعةوالهضا!الشاهقةوالحبالالعميقةالوديادع!تشتملإفريقياجنوبفىالطبيعيةالمناظر

الشامحة.دراكربرحجالسلسلةالحلفيةالجهةفىونشاهد.الترقىالحموبىالشاطئطولع!الممتدالساحلىالثريطعلىكوارولو!ىالواقعة
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وال!الحمضياتالفلاحون

الصمثلالبريةالحيوانات

حمتنزهفيأخرىوحيوانات

للسياحجذباالسياحيةالمناطق

منتمتدالساحلمنطقة

اجبالمنطقةحتىموزمبيق

البرسطحفوقم006إلى

.والخضراواتوالحمضيات

تمتدالكابجبالمنطقة

المنطقةهذهفيوتقع،ناميب

المواشي.وتربيةالعنب

وناميدكلهاريصحارى

باتجاهالأطلسيالمحيططول

صحراءأنحينفي،ناميب

بعضالمنطقةهذهفيويعيمش

سواء!الطعامعنبحثاالمنطقة

ةالأنهارأطولالأنهار.

منبينبعالذيالأورانج

طويصلحيث،الأطلسي

و.كما،005وطولهليمبوبو

وموزمهإفريقياجنوببشرقى

باللإضا،كمأ)005بطول

.القصيرة

..الطبيعيةالمواردعميانة

وتعيش.والتبغالشاميةرة

والأسودالوحمقوحمر4

أهميعدالذي،الوطنيوجر

إفريقيا.في

منللساحلالشرقيلجنوب

المنطقةارتفاعويصل.كاب

الموزالمنطقةهذهوتزرعس،

صحراءحتىالساحلمن

بزراعةتشتهرجافةمناطق

علىناميبصحراءتقعب.

حتىوتمتدالكابجبال

بتسوانا.حتىتمتدكلهاري

فييتجولونالذينالصيادين

حيوانيا.أونباتياكان

نهرهوإفريقياجنوبص

المحيطفىويصبسوتو

نهرثمكم،.0012إلى،

ويمرجوهانسبرجفييبدأهو

الهنديالمحيطفيوينتهيبق

الأنهارمنالعديدإلىتة

علىالبلادوقعتوقد.الطبيعيةالمواردصيانةعنمسؤول

الكائناتعلىوالمحافظةالطبيعيةالمواردصيانةاتفاقيات

البرية.والحيوانيةالنباتية

منكثيرةأنواععلىالبلادتحتوي.الفطريةالحياةتهديد

التربة،انجرافالبيئيةالمشكلاتومن.والنباتاتالحيوانات

،والتلوث،السكانيوالازدحاموالتصحرالغاباتوانحسار

المشكلاتوهذه.الحمضيةوالأمطار،الصشاعيوالتقدم

البلاد.فيالفطريةالحياةتهدد

أكثروتهطل،منخفضإفريقياجسوبفيالأمطارهطولمعدلإن

معدليقلعامةوبصورة.والشرقيةالجنوبيةالسواحلعلىالأمطار

.الغر!إلىالشرقمناتجهناكلماالأمطارهطول

بالهضبةالهايفلدسطقةولكن،عامةبصورةمعتدلأيكونالشتاءجو

تحتإلىالحرارةتنخفضماوكثيرا.الليلفيولاسيماباردةتصبح

التحمد.درجة
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منالهدفوطرقها.الطبيعيةالمواردصيانةسياسة

أجلمنالبيئةعلىالمحافظةهوالطبيعيةالمواردصيانة

المواردلصيانةأسبابأربعةوهناك.القادمةالأجيال

منبالإنسانيحيصأماعلىالمحافظةضرورةأ:الطبيعية

من3-الطبيعةجمالعلىالمحافظة2-.طبيعيةظروف

صيانة-4.السياحةيثريهذافإنالاقتصاديةالناحية

تحافظإنهاإذالبيولوجيةالناحيةمنضروريةالطبيعيةالموارد

المواردصيانةالدولةوتحاول.الهشةالبيئيةالأنظةعلى

والتشجئكلىالتلوثتقلي!!خلالمنأمكنماالطهبيعية

الصناعية.الخلفاتمنالحد

قوميا،متنزها61إفريقياجنوبفييوجد.الإنجازات

المائيةوالمتاحفالحيوانوحدائقالمحمياتإلىبالإضافة

002نحوإفريقياجنوبفىويوجد.النباتيةوالحدائق

المناطهت.هذهيديرمتنزهاتمجلسمقاطعةولكلمحمية

السياحألافوالمحمياتوالحدا!تالمتنزهاتهذهويزور

فيحمالمجهاتمتالتىالبريةالحيواناتأشهرومنسنويا.

أعدادوتتزايد.أغرناوحيدوحيوانالفيلة:البلاد

وتقومالحمايةتلكبسببالبلادفيالبريةالحيوانات

منها.الفائضبتصديرالدولة

المحافظةتاريخبدأ.الفطريةالحياةعلىالحفاظتاريخ

وضعفقدإفريقيا،جنوبفىمبكراالفطريةالحياةعلى

منذالصيدعلىقيوداتاونكيبمؤسسريبيكفانجان

مناطة!بعفرأعلنتأم665عامفيأنهكماأم،657

محمية،أراضيالكابمقاطعةفيهوتخليجفيالغابات

علىحراسةهناكأصبحالميلاديعشرالثامنالقرنوفي

.أم086عاممنذالصيدتحرمقوانينوصدرت،الغابات

مأ269عامالقوميةللمتنزهاتقوانينوصدرت

قانونأدى،ام829عاموفي.الطبيعيةالمواردلصيانة

للتعليمولجنةللبيئةمجلستأسيسإلىالبيئةعلىالمحافظة

البيئي.

لذاالاستواء.خطمنالجنوبإلىالبلادتقع.المئاح

الكرةنصفتمسودللتىمعاكسةاسشةفصولفإن

ول!ش،ومشمسمعتدلبمناخالبلادوتتمتع،الشمالي

يؤديالبحريةوالتياراتالرياحواتجاهاتالارتفاعتفاوت

الكابجبالتتمتعالمثالسبي!!فعلى.الاختلافاتبعضإلى

الساحلمنطقةأماوممطر.باردوشتاءوجافدافئبمناخ

الشتاء.فيوجافةومشمسة،الصيففيورطبةفحارة

فصل.ليلاومعتدلةالنهارفيحارةالشرقيةوالهضاب

معتد!والليلالنهارفيكونالشتاءفصملفىأما.الصيف

خلالالصفردونإلىعادةالحرارةدرجاتوتنخفضباردا.

56بينالأمطارتساقطويتراوح،الهضابفيالشتاء

المطر.نادرةالصحراءأنحينفي،العامفيسمأ.و.

قتصادلاا

فيإفريقياجنوبإلىأوروبيمزارعأولمجيءكان

وخلالالحينذلكومنذ،الميلاديعشرأصسابعاالقرنمنتصف

وتربيةالمحاصيلإنتاجعلىالبلاداعتمدتأضالييناأغرن!تا

تمالميلاديعشرالتاسعالقرنمنمتأخروقتوفي.الحيوان

الذيالأساسالتعدينأصبححتىوالذهبالمالراكتشاف

التعدينساعدوقد.وجيزةفترةشيالبلاداقتصادعليهيعتمد

إفريقيا.فىصناعيةدولةأكبرإفريقياجنوبجعلعلى

جنوباقتصادنموعلىعواملعدةساعدتوقد

والستينياتالخمسينياتفىهائلةبصورةإفريقيا

علىالحكومةإقدام:العشرينأ!رنامن،والسبعينيات

الصناعية.للتنميةالقروضوتوفيرالاستث!اراتتشجيع

العواملومن.الخارجيةالاستثماراتالدوأ!ةشجعتكما

غنيةالبلادكونأيضاالاقتصادياضمواعلىساعدتاكتى

وتعد.رخيصةإفريقيةعاملةأيدووحود،الطيعيةبالثروات

قوةحيثمنالمتقدمةالدولمصاففيإفريقياجنوب

الاقتصاديةالقطاعاتإسهاماتصارتحتىالاقتصاد

الصناعة:يليكماالإجماليالوطنىالنابخفيالرئيسية

.%58الخدمات%،5الزراعة%37،

بعيدأمدمنذإفريقياجنوبعرشط.الطبيعيةالموارد

والإثمدوالذهبالماسمنالهائلةالمعدنيةبثرواتها

الحديدوخامالحجريوالفحموالكروميتوالأسبستوس

عداماالبلادفيمتوفرشىءوكل.واليورانيوموالسحاس

النفط.

منالبلادإليهماتحتاجكلالمصانعتنتج.الصناعة

.والسياراتوالمعادنوالنسيجالملابسمثلومعداتبضائع

،تاونكيبمدينةفيتتمركزالمصافيومعظم

الصناعية.المدنمنوغيرها،وديربان،وجوهانسبرج

فيالرئيسيةالدولمنإفريقياجنوبتعد.التعدين

والفحم،للذهبرئيسيمنتجفهىبمالعالمفيالتعدين

الحديد،وخام،والماس،والنحاس،والكروميت،الحجري

.يومنادوالفا،نيومواليورا،والبلابن،والفوسفاتوالمنجنيز

عشرالتاسعالقرننهايةفيالذهباكتشافومنذ

إنتاجزادفقد:البلادتطورفىمهمدورلهأصبح،الميلادي

الأجنبيةالاستثماراتإليهاوجلبالبلاد،دخلمنالذهب

والسككالصناعةوتطورتالتن!يةوتحققت،الضخمة

الحديدية.

منالسكانإليهيحتاجماكلينئالمزارعون.الزراعة

والذرة،والعنب،التفاح:الزراعيةالمنتجاتأه!اومنغذأء.

والتبغ،،والبطاطس،سنالأناوا،لبرتقالوا،ميةالشا

تربيةفىالرئيسيةالدولمنإفريقياجنوبوتعتبر.والقمح
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لحسوبالحديثالصناعىقتصاداعلىدليلالإلكترونياتصناعة

بنظامخاصةمعداتبإنتاج.اهدأفيالعاملونويقومإفريقيا.

.الأرضتحتالكببالهاتف

الأخرىالزرأعيةالمنتجاتولى.الصوفوتصديرالأغنام

والبيفوالحليب.والدإجالألبانومنتجاتاللحوم

المزارعففى.الزرأعةمنننوع!إفريقياجنوبوفي

أسالمحاوذلكالإنتاجلزيادةالحد!ثةالوسائلتستعملالكبيرة

فيالمزارعهذهمساحةإتبلغ.السوقاحتياجاتلمقابلة

الكبيرةالمزارعهذهالبيضويمتلللىهكتارأ.039المتوسط

فيها.الأبقارتربيةوفىزراعتالافيالعمالةويستخدمون
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البلدانأكبرإفريقيا،جسوبثراءفيكبيرفضللهالذهبتعدين

العمالمنالآلافمئاتالذهبمناجمفيويعمل.للذهبالمنتجة

السود.منوأكثرهم

فإنهاالعسودعائلاتتخصالتىالصغيرةالمزارعأما

فىوتستخدمالغذاء.منأفرادهاحاجةيسدمافقطتنتج

المزرعةعلىيصعبإذ،التقليديةالزراعةوسائلالعادة

ويبلغ.الزراعيةالالاتمصروفاتتقابلأنالصغيرة

02حواليالسودعائلاتمزرعةمساحةمتوسط

حدفيالمزارعلأنإنتاجهامستوىوينخفضهكتارا.

قدالتربةأنإلىإضافة،اللازممنأكثرصغيرةذاتها

جنوبفيوالتصنيعالتعدين

الخريطةهذهتمينإفريقيا.

الرئيسية،المعدنيةالمصادر

جنوب!يالصناعيةوالمراكز

الإشارةتمتوقدإفريقيا.

للمناطقالكبيرةبالحروف

،المعادنلإنتاجالرئيسية

للمناطقالصغيرةوبالحروف

أسماءوطبعتإنتاحاالأقل

الأحمر.بالحرالصماعيةالمراكز

ذه!حالل

ححريفحمحقل

معدنيةرواسب

صناعيمركز

قي!ض!بىنحاو!س

!ءىءخس!.ىنحاسنلأ،،موزمبيق

بتسوانا!!نرالسفال!الاثمدء

كرو3سفا.
لدصكا؟8-.؟بلاتنكالأ،

!لأ\ناميسا!ع/اسس!و.كروم!ت
".نيلل3ك!.حدخا!ءلأسص

!\.بلا-ماسقلاللا؟؟!!.هه!عانأديوميبي.س!س!ء-س

لفلورشاركرومي!.4جمووربصلململم

،اسدسدوسكضة،3كا!همالمج!أك!عزيلاند!!+سو

\عشجنيز.ئورايمومفال؟!ع!/ا-تن!برطء

\31حديدخام.!ء؟ءكا*كا!كابرلم

منحملن!رزارختم!ير!ء،ربر

-ع-!ءحجر:ماسكصلزديورانيو!!!،!!لمكا!ءىلآىو،،تيتالييم

ماس8،ر7--.س-دضبهنآتاذ4!صي،ردشهـشتما

ثلأ*ماس.لمممحلم!لكزلك،رصاح!ثحالضيهسف!تودبربان*ى

ماسأ!*:ما!لإ؟ر،ول،ىبخ*كاسالاءورسمصركالآلمصصير

الآطلسىالمحيونة،لأ-خجيركهحجر-7أءكالشرصسالندن!يالهتألمحلط

تاونكبب؟أبيكرموسلحيريحجر."صالمزابيثتبوى

كأع3لأ33ي-كا6عىغازطبدمح
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إدريقيا.صبتصدرهاالتيالرئيسيةالمحاصيلم!الشاميةوالذرة.الشرقيةلندلىميناءم!للتصديرأعدتالشامةالذرةحبوبمنشحنة

تغييرعدمكانوربما.الاستغلاللكثرةخصوبتهافقدت

بينمنالقرونمدىعلىالتقليديةالزراعةوسائل

المزارعهذهإنتاجضعفإلىأدتالتىالأممباب

.الصغيرة

علىالبلادفيالعاملةالقوىاعتمدت.العاملةالقوى

الأعمالفىالبيضيعملكانحيث،السكانمجموعات

تتطلبانتىالحرفيةبالأعمالويحتفظونالأجر،عالية

والفنية.والمهنيةوالتنفيذيةالإداريةوالأعمال،عاليةمهارة

الأجورذاتالأعمالفييعملونفكانواالبيضغيرأما

السودوكان.خاصةمهاراتتتطلبلاالتيالمتدنية

اليدوية،الأعمالفيويعملونالأجورأقلعلىيحصلون

والزراعة.والتعدينوالصناعة

الأجرعاليةالوظائفمنمحرومينالبيضغيروظل

فرصمنكذلكتحرمهمالتيالعنصريةالقوانينبقوة

.ام859عامأعوانيناهذهألغيتوقد.المتساويةالتعليم

منتعانيالبلادظلتالعنصريةالقوانينتطيقوبسبب

العشرينالقرنتسعينياتوفي.المدربةالعاملةالأيدينقص

فيالطريقجال!ع!تاع،المحليةالمشحاتم!والأفوكادوالرتقال

الشرقية.تراسحفال
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القوىميزانفىالخللهذا.معاتحاولقوانينصدرت

.دأكبرفرصبإعطاءالعاملة

معالتجاريةالعمليات.تتم.الخارجيةالتجارة

المتحدةوالولاياتيطانيا،ووسويسرا،،واليابانألمانيا،

الذهب،:الصادراتأبرز.و.الإفريقيةالدولوبعض

والسكر،،الشاميةوالذرة،والصموف،والمعادن،والماس

حجمنصفالنقلاتالالآتوتشكل.والفواكه

الكيميائيةالموأدتشملالأخروالواردات.الواردات

والنفط.المصنعةوالبضائع

قارةفيللنقلنظامبأفضلإفرء"جنوبتتمتع.النقل

.بالسكانالمكتظةالمناطق.تربطالمعبدةفالطرق.إفريقيا

منكثيرويستخدم.معبدةغيرفطرقهاالريفيةالمناطقأما

في)التاكسي(الأجرةسيارةالقطارأوالحافلةالمدنلممكان

وتنقلاتهم.أسفارهم

وكذلكوالقطاراتيديةاالس!صكالدولةتمتلك

داخليةرحلاتتسيرالتيإفريقياجنوبطيرانشركة

جوهانسبرجمدنفي!مطاراعدةوهناك.ودولية

ستةإفريقياجنوبفي.ويو.وديربانتاونوكيب

كيبمنكلفيجيدةتجهيزاذاتكبيرةموانئ

إليزابيث،وبورت،قية:اولندن،وديربان،تاون

بي.ولمسالدانا،بىورتشاردز

صحيفة23نحوفريقياجنوبفي.الاتصالات

ستوحواليبالإنجليزية-."17منها،يومية

بالأفريكانية.

فيوالتلفازالمذياعمات.علىالدولةوتسيو

محطاتوارلغإذاعية91حوالىوتبثالبلاد،

المستخدمة.اللغاتبجميعالبلاأنحاءفيبرامجهاتلفازية

حكومية-لجنةوهى-تالمطومراقبةلجنةوتقوم

منوغيرهاوالمسرحياتوالأفلاالكتبكلبمراجعة

المنشوراتهذهكانتإذاتقررالتيوهي،المنشورات

.العنصريالنزأعأوالعنفتعالجأنهاأومناسبةغير

المنشوراتآلافمنعتقد.المافياللجنةهذهوكانت

الأخيرةالسنواتفيولكن.سياسيةأوأخلاقيةلأسباب

فيها.النظرأعيدقدالسياسةهذهمنكثيرافإن

بالموسوعةصلة-ذامقالات

.ترا

لروس،فوردايس)عائلةتايلرأول!هايمر

ميمىكورتر،ريمو،دارتستيوراتألان،باتون

حونألبرت،لوثوليلوجىر.أدوتوا،كريستيانبرنارد،

نلسودمانديلا،و.ف،كليركديأندريه،برنك

دأ،رولرتبراين،بريتمباخ

حوهانزيكهسدفاندير،ت!ماسلين

طبيعيةمعالم

صحراء،كلهاريالصالعالرجالرأسأمفولوزي

كيرستنبوش!كهو!،ينستيركفولتاشلالات،بيأوحرا

نهر،بوليمبولفانص،وراجلأا

اءصحر،ميبنالفلدامركب،شفيلدلو

هلوهلوويكهوف،نجولكااندلاكواماتا

منطقة،كروحبل،لتيبلا

متنزه،لوطنياكروجربرجصراد

وبلداتمدن

كمبهرلينسرحجوهاأودتشورن

تاونكيبسالدانابارل

الشرقيةلندنديربانبريتوريا

مافيكئزبىردرتشاطومفونتين

الشمسمدينةسايمولزتاودإليرابيثبورت

نينونيسويتو!كسبيرج

ولكومشتيلينبهوش!بيترمارتزبيرح

نداترزراويتوفرينيحجنجودمستاهاجرا

مقاطعات

مقاطعة،الكا!ولاية،الحرةالأورانج

ناتالسسفالترا

السودمواطن

كانجوينالجحوليينالأفارقةأوطان

كوارولوالند

عرقيةجماعات

السوتوشعب،الخويسانالبانتو

الكوهساقبيلةالزولو،البشمن

تسونجا

صلةذاتأخرىمقالات

تاريح،إفريقياجنوببرويدربولدنرأفريكا

فن،إفريقياجنوباللغة،الأفريكالية

الفضةشجرةبتسوانا

شجيرة،الفينبوسالبوير

الإفريقيالوطيالمؤتمرلغةالتسوانا،

ناميبياإفريقياحنوبدىالعحصريةالتفرقة

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-1

الدمشور-أ

التشريعيةالهيئة-ب

الدستوريةالمحكمة-خ

الرئيس-د

السكان-2

والأصولالس!!انعدد-أ

اللغات-ب

المعيشةأنماط-ج

والشرا!الطعام-د

و-ا

خ-

السياسيةالاحزاب

المسلحةلقوات

المحاكم

لترويحا

لتعليما

يىلدا

لفمونا
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والماخالسطح-3

الطميعيةالأقاليم-أ

لأنهارا-ب

الاقتصاد-4

الطميعيةالموارد-أ

الصاعة!-

ينالتعد-خ!

الزراعة-د

الطيعيةالمواردصيانة

الماخ

العاملةالقوىهـ-

الحمارحيةالتحارة-:

السقلهـ-

الاتصالات--

أسئلة

الإدارية؟إفريقياحو!عاصمةما-أ

الرسمية؟إفريقياحنو!لغاتما2

؟الأحرىالإدريقيةلالبلادمقارسةالاقتصاديةإفريقياحوبمكالةما-3

أسماؤها؟:ماإفريقيا؟حنو!فىمقاطعةكم-4

إفريقيا؟حمو!ماحهستستحرخالتىالرئيسيةالمعادنما-5

حموهـإضيقيا؟معتاحرالتيالرئيسيةالأقطارما-6

إفريقيا؟حو!لىالطسيعيةالأقاليمأهمما-7

فريقيا؟!جوبألهارأطولما-8

ا!مصري؟ااضمييربايقصدماذا-أ

الصصري؟الفصلمميا!ةتعرهـع!مادا-01

إفريقيا؟لحو!أسودرئيسأولس-11

نىالأدبلىيع!في.الأدبإفريقيا،جنوب

،واللغاتالثقافاتفىالشديدالتنوعإفريقياجنوب

إلىالشفويالأدبمنالأولىالنماذجتعودوبينما

المكتوبةالأدبيةالاثارفإن،المنطقةفيالحجريةالعصور

بوصولوذلكالميلاديعضرالسابعالقرنلاتتجاوز

ذأسكوكان.الصالحالرجاءرأسإلىالهولنديينالبحارة

الإنجليزيةلكن.الأفري!صانيةاللغةلاستعمالبدايةالحدث

الثامنالقرننهايةفيالبريطانيينمعوصلتأنلبثتما

المسيحيةأيضاجاءتالأوروبيةالموجاتهذهومععشر.

السكانعلىوإنماوحدهمالأوروبيينعلىلالتؤثر

تتكلمعديدةقبائلمنيتألفونكانواالذينالأصليين

والهوساالزولوقبائللغاتتلكومن.اللغاتمنعددا

والسوتو.

جنوبأدبفيتكونواللغويالثقافيالخليطهذامن

ذلككانسواءالأدبيةوالأنواعالعناصرمنالعديدإفريقيا

منأو،والأدعيةوالحكاياتكالأغانيالشفويالأدبمن

كالمذكراتالمستوطنونونشرهجلبهالذيالمكتوبالأدب

الواقعية:القصصالمغامراتوقصصالرحلاتوأدب

قضاياالمزيجهذاعلىتهيمنأنطبيعياوكان.التجريبية

.والعرقالهويةمثل

الشفويالموروث

السانشعبتركهمايأتىالموروثهذامقدمةفي

يعدوالذيإفريقيا،جنوبفىالأصليينالسكانيمثلالذي

الاستيطانيالعنصريللعنفنتيجةتقريبامنقرضخاشعئا

موروثجبملقد.الأوروبيونالمستعمرونمارسهالذي

00021علىتربوضخمةمجموعةفيالشفويالسان

.ألمانيانلغةعالمابذلكوقامصفحة

لغاتبهتزخرماهناك،السانتركهماجانبإلى

وأشعارقصصمنالبانتولغاتبعائلةيعرفمامنهاأخرى

الاجتماعيةكالمسؤوليةقرويةواهتماماتقيمعليهاتهيمن

النتاجذلكفىماأبرزأنغير.المدنيةالحياةمنوالخوف

فيمركزيادوراتلعبالتيالمديحقصيدةهوالشفوي

داثناءفيذلكيتمثلكماأصسياسيةواالاجتماعيةالحياة

وكان.القبيلةزعيمعلىأصشفوي-االشاعر-أوإمبونجى

ضدالأصليينالسكانصراعفىبارزدورالقصائدلتلك

بصيغترددالقصائدتلكوماتزال.الأوروبي!تالمستعمرين

والسياسية.الاجتماعيةالمناسباتفىمختلفة

أم019أ-455المكتوبالأدب

الخامسالقرنمنتصفإلىالأولىالمكتوبةالاثارتعود

علىالمتحطمةالسفنحكاياتفيوذلكالميلاديعشر

اللوسيادزملحمةتأتىثمإفريقيا.جنوبشواطئ

كاموسديلويزالبرتغاليالشاعركتبهاالتىأم()527

فاسكو.جاما،داانظر:جاما.دافاس!صالمستشكفحول

والعلاقةالاستيطانمسألةظلتتلتالتيالفترةفي

المكتوبةللأعمالبالنسبةأساسيةمسألةالمحليينبالسكان

ووصفويومياتمذكراتمنالغالبفيتتألفوالتى

بارناردآنالليديالبريطانيةنشرتهماذلكومن.رحلات

-أ)397الكيبمنرسائلفيأم(825أ-)075

برنجل.توماسالأسكتلنديالمستوطنتركهوماام(308

تظهربدأتالميلاديعشرالتاسعالقرنملدايات

قضاياتثيرالهوساقبائلمنالأفارقةللسكانكتابات

لتأثيرتعرضواقدهؤلاءوكان.والعدالةالإنسانيةالكرامة

هؤلاءإجادةوأدت.النصرانيةالتبشيريةالإرساليات

منأدبينشاطإلىالأصليةلغتهمجانبإلىللإنجليزية

المقدسالكتابوترجمةالهوساويةاللغةتقعيدوإلىناحية

.المقدسالكتابانظر:.أخرىناحيةمن

الميلاديعشرالتاسع!القرنبمنتصفتبدأالتيالفترةفى

فيسواءالافارقةللكتابالأدبيةالإسهاماتاردادتتقريبا

منومشاعرهمأفكارهمعنأضعبيرافيأوالأدبيةالترجمة

روايةنشرتأم259عامففى.والقصةالشعرخلال

-أ)876موفولولتوماستنت!اكابعنوانرومانسيةتاريخية

بلاتيتشكيشوسولومونالكاتبويعدام(.489

جديدتوجهبدايةموديروايتهفيام(329أ-)867

الإفريقيالإنسانتميزأكدتالإفريقيةالأدبيةالكتابةفي
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ترسمهاالتيالنمطةرةامنعمقاأكثركشخص

الذيالأوروبيالتسلطأن.ص.الأوروبيةالرواياتبعض

اتحادبقيامام019عامسياالمستوىعلىرسمياابتدأ

نتجوماالنمطجةالصورة!"ليكرسجاءإفريقياجنوب

بربرية.عنصريةتفرقةمنعنها

العشرينالقرنمنثينيات:واالعشرينياتفترةفى

لإنصافتحسعىأوروبيينلكتاشعريةأعمالظهرت

كما،الأبيضالاستعمارؤبطولاتهمبإبرازالأفارقة

فقدام(.039)أداماستور"مجموفيكامبلرويفعل

فيأدبيةكلغةالأفريكانيةصاموقعالأعمالتلكعززت

الثقافيالخطابتناقضاتفيهأكدتالذيالوقت

التفرقةلتبريرالمقدسالكتابتوظيففييتمثلكماللبيضر

فانلنيوكولاسالاعترافي:افيذلكنجد.العنصرية

ام(.859)تأوبرمان.جيود.ام(079)تويك

القصةتنامت.والريفناإلىالهجرةقمص

(ام959)تسمثبولينلدىالفترةهذهفيالقصيرة

عليهاوطغتأم(159")بوسمانتشارلزوهرمان

لدىفنجد.البيضنالأوضاعالنقديةالنظرة

فىيكمنإفريقياجنوب.ص"بأنإيحاءبوسمان

واتسعتالصناعةازدادتو.وثقافيعرقيتعايش

عشرالتاسعالقرننهاية.الذهبباكتشافالمدن

سعيترويقصصفيوذانعكاسنجدالميلادي

المدنفيوالعملالريفية"منالتركالأصليينالسكان

ويؤكدالقديمةالمغامرةايةريرفضقصصىشكلفي

الحديث.المدنيالبعد

فيالمدنيةالتجربةتكثفت!والأربعينياالثلاثينياتفي

عندكما،الأفارقةأوالبيض.سواءإفريقيةالجنوبالرواية

وأي.ام()289إفريقيةةمأأق!هموصتهفيدلومور.ر.

إلىوالمترجمةبالهوساويةبة"ارواشهفيجوردان.سي

نأغيرأم(.49)0جداداغضببعنوانالإنجليزية

إليهأدتماأي،المدنيةبة"اتلكمنالمأساويالجانب

تبعماثم،عيشهممناطق.الأصليينللأفارقةاقتلاعمن

بهعبرمابمثلقبلمنعنهايعبرلم،ظالمةتفرقةمنذلك

الحبيبيابلديإبكوايتهفىام(889)تباتونألان

العالمأنظارتوجيهإلىوايةاتلكأدتفقدام(.9)48

النظاملعزلسعيمنذلك"وماالعنصريةالتفرقةإلى

إفريقيا.جنوبفيالعنصري

الأعمالبهزخرتالذيالنقدأدى.النفيأدب

فعلردةإلىالمدنيةت."افىالتفرقةتحاهالأدبية

منالسودالكتابمن:اخلالهمنمنعتحكومية

إلىكبيرةأعدادخروجهىة:المباالنتيجةوكانتالنشر.

فيوالاغترابالنفىضوعأوقيمةوتطوربلادهمخارج

الشارعأسفلروايةفيمفاليليلدىنجدكما،أعمالهم

م(.591)9الثاني

أم759منذالكتابة

اسمتينياتفيالأبيضالحكمسطوةاشتدادأثناء

بعضنفيفيتمثلكماالعشرينالقرنمنوأسمبعينيات

ظهرت،الرقابةواستعمالالاخر،البعضوسجنالكتاب

هويةأخرىمرةأكدتالأسودالوعيباسمأدبيةحركة

وقوته.الأسودالإنسان

أعمالفيشعريانفسهاعنالحركةتلكعبرت

واليومونجاني(ام-049)متشاليأوزوالدمبايسيني

قصائدأولئكنظمفقدوغيرهما.(ام-49)4سيروتي

موسيقىمنالمستمدةوالموسيقىالعاميةعلىتعتمدغنائية

انتشارهاخلالمنالرقابةوتتجاوزالزنجيةالأمريكيةالبلوز

المدنيالاغترابعلىفيهتؤكدالذيالوقتفيالشعبى

الأبيض.الحكممقاومةإلىوتدعو

تحولسوداءمسرحيةحركةتنامتنفسهالوقتوفى

عددعلىبالاعتمادللاحتجاجمنطلقإلىالمسرحخشبة

زاكيسأعمالفيكما،بسيطةوأدواتالممثلينمنقليل

.(-أم59)6ماناكاوماتسيميلا(-م491)8مدا

منعدداالفترةتلكشهدتفقدالقصةمستوىعلىأما

علىيعتمدالذيومنهاالتقليديالقصصيمنهاالأعمال

لبيسىام()779الكنوزجمامعالأولمن.الذاتيةالسيرة

امرأةأدعنىالثافطومنام(،869-1)379هد

كوزوايو.للإلينم(1)859

التحديالبيضالكتابواجه.البيضالكتابمأزق

فىالبيضيعي!أنسيعنيهعماوتساءلواالسودمنالقادم

تعكسهماهوالتساؤلذلكالسود.يحكمهاإفريقياجنوب

أثولمسرحياتمثلعالميا،المعروفينالكتابمنعددأعمال

لفنجستوندوجلاسوشعر(،-ام)329فوجارد

ام-()123جوردايمرنادينورواياتأم(699-أ)329

وكانت.ام199لعامالأدبفىنوبلجائزةعلىالحائزة

.ام539عامظهرتقدالكذبأيامالأولىجوردايمررواية

وأخرىالأسئلةهذهالبيضالكتابيواجه

الأجوبةوتتباين،التفرقةبعدمامرحلةفياستجدت

المحافظرواياتهافيجوردايمرعندسواءعليها

..مهوجآخرشهيركاتبعندأوغيرها،أوام()749

للكاتبالضروريمنأنجوردايمرترىفبينما.كويتزي

المحيطالمتأزمالاجتماعيالتغيرتحدياتمعشكيفأن

المحيطة،الحياةواقعمنوالاقترابالتجريبمنبالتقليل

منوأن،الافضلالخيارهوالخيالأنكويتزييرى

وقائعخلفالكامنةالحقيقةالقارئيدركأنالممكن

مباشر.تناولدونالتاريخ
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اليومحوهالمسرحالتاريحقبللمالعودالكهوففىلوحات

أمة.بناءأجلمننضالتما!شعمارثم،فتوحاتذلكأعق!.القديمهالشريةالمستوطناتفيأصولإفريقياجنوبلتاريخ

إفريقياجنوبجمهوريةتاريخ

الإنساناستيطانتاريخيعود.تاريح!!ريقيا،جلوب

المجموعاتوتعتبر.السنينآلافإلىإفريقياجنوبفي

إفريقيا.لجنوبالأوائلالس!طنالخويعسانيةباللغةالناطقة

إلىالبانتوبلغةالناطقونجاءوقد.شعب،الخويسانانظر:

إليهاجاءوافقدالأوروبيونأما.سنةألفىحوالىقبلالمنطقة

فيهاواستقرواالميلاديعشرالخامسالقرنفىمرةلأول

المكتوبالتاريخويعودعشر.السالغالقرنخلالنهائيا

المعلوماتإلىوللتوصل.سنةه..إلىإفريقيالجنوب

الرواياتبدراسةالباحث!تقيامينبغيالسابقةبالتواريخالمتعلقة

.الإنسانعلمفيودراساتحفرياتوإجراءالشفوية

مخلوقاتبقاياالاحافيرعلماءوجد.القديمةالعهود

وفىوكرومدرايوسوارتكرانسوستيركفونتاينتاونجفي

وجدكذلك.أخرىبقاياعناللثاموأماطواأخرىمواقع

مليون3.2إلىتاريخهايعودالتىالأدواتبعضالعلماء

سنة.مليونقبلعاشتلخلوقاتومخلفاتسنة

أجدادهمهؤلاءأنالخبراءبعضيعتقد.الخويسان

السكانيؤلفونالخويسانوكان،الحجريالعصرإنسان

والسلالة.سنةآلافعشرةقبلإفريقيالجنوبالوحيدين

الذينكلهاريصحراءفيسانجماعةهملهؤلاءالمباشرة

عامألفينحووقبل.الخويسانيةباللغةيتحدثونيزالونلا

العصرمجموعاتمنالمنحدرينالسكانبعضكان

قدحاليابوتسواناالمسماةالمنطقةفىالساكنينالحجري

السكانيالنموونتيجة.وأغنامماشيةرعاةأصبحوا

وسمواالجنوبنحوتحركوافقدالمراعيإلىوحاجتهم

أهلذلكبعدالأوروبيونوسمىالخويخونأنفسهم

بالهوتنتوتيين.والخويخيينالأدغال

الإنساناستيطانإلىالجنوبيةإفريقياتاريخجذورتمتد

فيوالكفاحوالاستعمارالإخضاععهودثمفيها،القديم

حديث.وطنبناءسبيلى

الثانيالقرنخلالالإفريقيونبدأ.الإفريقيةالشعوب

نحووتحركوأ،الختلطةالزراعةأساليبامشخدامالميلادي

حزامفيواستقرواالشرقيالشمالمنابنإفريقياجنوب

علىهؤلاءوكان.الشرقيةوالترانسفالالشرقيالساحل

الدخنيزرعونوظلواالبانتو،بلغةالمتحدبنمنالأغلب



ولو.!امملكةدريطهانياهزمتام987

حربفيبريطانياالىانسفالالبويرهزمم881ا-ا088

ا.الأولىوالإنجليزالبوير

والإنجليزالبويرحربفيالمويرإنجلتراهزمتام59أ-9982

الثانية.

م0991

م1991

م4991

مكثانبعدمانديلانلسونالسودزعيمسراحإطلاق

سنة.28السجنفى

.العصريالفصلممياسةإلعاء

أسودرئيمي!أولمالديلاوفوزحرةالتخاباتإجراء

!!ريقيالجموب
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محطةلأشاعأم652عامالكابوصلوا،وملاحوهرل!يكفان

.أم085عاملي!!.دي.سي،أعلاهالصورةرسمللإمداد.

تعدينفىاشتغلواكما،والفولوالدباءوالفاصولياوالذرة

منالحليوصنعوا،والأسلحةالأدواتمنهوصنعواالحديد

الاقاليمعلىالإفريقيالاستيطانواقتصر.النحاسمعدن

الشرقي.والساحلالترانسفالفيللرعيالصالحة

عشرالحاديأغرنافىتبدلحدث.الإفريقيالتوسع

أساليبوفيالعمارةوفيالخزفصنعفيالميلادي

موجاتوصولإلىذلكأسبابالباحثونويرجع.الاستيطان

ذلكوأدى.الشمالمنالبانتوبلغةالناطقينمنجديدةبشرية

.المستوطناتأعدادوازديادللسكانسريعنموإلى

كلوتستوعبصغيرةالشرقفيالمستوطناتكانت

سكانعددوصلبينماشخضا،06حواليمنها

ا!شخدموقد.شمخصآلاف01إلىالغربيةالمستوطنات

بينمامنازلهمبناءفيالحجارةمنكبيرةكمياتهؤلاء

.نادرةالشرقفيالحجريةالمبانيكانت

البيضاهتمامبدأإفريقيا.جنوبفيالبيضاستيطان

وقام،الميلاديعشرالخامسالقرنفيإفريقيابجنوب

الذهبعنبحثاالإفريقيةالسواحلباستكشافالبرتغاليون

عصفتأم488عاموفيالهند.إلىبحريطريقوإيجاد

الشرقىالساحلباتحاهفسارديازالمكتشفبسفنالأعاصير

سنواتعشروبعد.العودةعلىأجبروهالبحارةأنإلا

الإبحارامشطاعحيثجامادأفاسكوالمكتشفوصل

الصالح.الرجاءرأسطريقعنالهندباتجاه

إفريقيابجنوبقليلااهتماماالبرتغاليونأظهروقد

بها،للاتجاربضائعأوثمينةمعادنعلىيعثروألملأنهم

إمداداتلحمللىتيبلمستوطنةإلىاستذعيتالهولنديةالسفن

والماء.الطازحةالأطعمه

ودودين.غيرالبلادوسكانملائمغيرالماخووجدوا

رحلاتبتسييرالإنجليزبدأعشرالسادساسقرناوفى

دريكالإنجليزيالمكتشفقامإذ،المنطقةإلىتجارية

عامالكابمنطقةمنومرالعالمحولبالإبحار

بعدالبلادإلىوصلوافقدالهولنديونأما.ام058

البرتغاليين.أصابالذيالضعف

94!!

4كاص3ء،كا

*+"حس!

الكابفيمرةلأولاستقرواالفرنسيونالبروتستانتالهوغونوتيون

لإحياءفرانسشويكفيأعلاهالتدكاريالسصب-أم688عام

دكراهم.



عاموصلواالبريطانيونالمستعمرون

!.الهولندييناستيطان

أن!وسائرالبرتغالبينرائجة

على!الشرقنحوالاتجاهعلى

الموانئاوإقفالأم058سنة

رحل،شبهكانواالتريكويريون

الرحيل.قبلقصيرة
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الكبير.الأسماكنهرمنبالقربحاليا،)ألباني(رور!يلدلزراعةأم082

تحاريةسوقللهولنديينإن

أجبرواأنهمغيرأوروبا،خاء

للبرتغالالأسبانييناحتلالثر

الهولنديين.وجهفيبرتغالية

لفترةويزرعونحيواناتهمعون

مأ106سنةشرقيةهنديةشركاتبتأسيسالإنجليزوقام

لممارسةأم206سنةنفسهالشيءالهولنديونوفعل

آسيا.قارةمعالتجارة

قيمةلهتكنلمالصالحالرجاءرأسخليجأنورغم

قاعدةاتخذوهفقدبملهممفيداكانفإنهللأوروبيينتجارية

كانواالتىواللحومللشربالصالحبالماءالسفنلتزويد

بالبضابعباستبدالهاالخويخيينمنعليهايحصلون

خليجإلحاقالسفنقادةمناثنانحاولوقد،الأوروبية

بدعميحظلمذلكأنإلاام062سنةبإنجلترا،الكاب

ال!نجليزية.الحكومة

فيمستوطنةإنشاءأم652عامفىالهولنديونقرر

مجموعةالهولنديةالشرقيةالهندشركةوأرسلت،الكاب

بالطعامالسفنبتزويدخاصةمحطةلإنشاءالأشخاصمن

تلكفيالمستوطنةهذهإنشاءمنالغرضوكان.والمياه

قاعدةتأسيسالوقتذلكفيتاونكيبفيالمنطقة

.جان،رد!يكفانانظر:.للتجهيزات

نأريبيكوجدفعندما،بسرعةالخططتغيرتثم

المستعبدينباستيرادسمحكافيةغيرالموجودةالعاملةالقوى

بعضهموجاءوإندونيسيا،الهندمنمنهمبالكثيرينفجيئ

وقررت،مهرةوغيرمهرةعمالألهمذلكووفرإفريقيا،من

مواطنينيصبحوابأنالقدماءلمستخدميهاالس!احالشركة
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تموقد.لأنفسهمفيهاويشتغلواالمزارعفيليستقرواأحرارا

يشتغلوالكيأم657سنةهؤلاءمنالأوائلتسريح

أولهؤلاءشكلوقد.لايسبيكنهرامتدادعلىبالزراعة

التحقأنبعدعددهموزادالبوير،فلاحىمنمجموعة

وألمانيا.هولندامنجاءواالذينالخدممنالكثيرونبهم

قدكانواالذينالهوغونوتيونبهماالتحقأم688سنةوفى

كانتالتيالدينيةالمحاكماتمنهرباهولنداإلىفروا

.الكابفىهؤلاءأستقروقدفرنسا،فيتجري

أصابتالتيالحقيقيةالهزيمةإنالخويخيلن.فعلرد

كانواإذ،مجتمعهملتفسخنتيجةكانتالخويخيين

البضائعبعضمقابللديهماالمتوأفرةاللحومببيعيقومون

باعواممنبعضهمعادوقدوالتئ.والمشروباتكالنحاس

لدىخدماالعملأرالصيدحياةإلىماشيتهمجميع

بوباءبإصابتهماس!جوابعدماضعفهموزاد،الهولنديين

استمرواالخويسانصياديأنغير،أم713سنةالجدري

.الميلاديعشرالثامنالقرنطوألتومئالبيضمقاومةفي

ضابطودونسريعاالبيضتوسعكان.البيضىتوسع

مسافةبلغواأم597عاموفيعشر.الثامنالقرنخلال

بينومنشرقا.كم08و.،تاونكيبشمالكم005

نحوالبيضعددبلغ،المستعمرةفييعيشونكانواألفا06

ألفا.02

فيالنابليونيةالحروبخلال.البريطانيالاحتلال

عامالكابالإنجليزاواحت!هولندا،نابليوناحتلأوروبا،

عاموفىعليها،السيطرةمنالفرنسيينيمنعواكىأم597

تمام481عامفيلكنلهولندا،الكابعادتأم208

.الكابعلىنهائيابريطانيابسيطرةالاعتراف

مشكلاتعلىللتغلبحكومةالبريطانيونوأسس

.المجاورةالمناطقمعاتفاقياتعقدتحيثالحدود،

الإفريقية،والقبائلالإنجليزحكومةبينحروبودارت

المنطقة،فيسلامفترةسادتثمأصالإلإنجليز،وانتهت

،ام082عامواستقروابريطاني0005نحووقدم

الأوائل.الهولندس!!إلىبالإضافة

القرنبدايةفيانتشرت.الداخليةالاضطرابات

فىفقطليسوالقلاقلالصراعاتالميلاديعشرالتاسع

.أخرىمناطقفيولكن،المستعمراتب!!الحدودمناطق

نارإذكاءعلىوالمواردالتجارةعلىالمنافسةساعدتفقد

منكثيرهاجرالحروبلهذهونتيجة.القبائلبينالحرب

انتشارإلىالهجرةوأدتأ!داخليةاالأحرالقإلىأسسكانا

المنطقة.هذهفيالمقيمينأضسواناارأسموتواب!تأصراعاتا

حكماأسسالذيشاكاالزولوملكظهرالأثناءهذهفى

السوتوقبائلمنعددعلىوقضىمركزيا،عسكريا

أمةتكويناستطاعموشوشسوأنغير.الصغيرةوالتسوانا

تعرفالتىالجبليةالمناطقفىوالتسواناالسوتومنجديدة

بليسوتو.الآن

منكثيراستاء.الداخليةللمناطقالبيضاحتلال

اللغةالإنجليزيةجعلعندماالبريطانيالحكممنالبوير

الرقيقتحارةبريطانياألغتكما،أم828عامالرسسمية

(000.01)البويرجعلالذيالأمراأم،834عامبحلول

كني!ؤرز!آ!!"!

للسوتوالأكبرالزعيم5()أعلامولثوشو

محنكا!سكرياقائداكالى)باسوتو(.-

بوسيكالتالاكانلطما.ودطوماسيا

حصنااليمير()علىليسوتو(في)حاليا

اختارهالسوتولقبيلةوكبيرامميعاطميعيا

الأمرلادىءالسوتوواحتلهموشوشو.

الرعمصوعلى.أم824عام

منأحديتم!سلمالعديدةاصراعاتا

عليه.الاشيلاء
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"الحفرةأصبحتسنواتحمسزخلال.أم871عام!يالماساكتمتمافبعد)كمبرلي(كولحىكوليمسيرحإلىهرعواالماسمناجمعمال

//.الكبرى

مستعمرةليؤسسواأم838-1836الفترةفييهاجرون

التيالعظمىبالرحلةالهجرةهذهعرفتوقد.الكاب

إجمارإلىالبويرتوغلوأدىالبلاد.داخلإلىتوجهت

أراضيها.عنالتخليعلىالإفريقيةالقبائل

أسسا،8371عامفي.ناتالفيالاستيطان

بيتقائدهملرئاسةأ!ناتافىحكومتهماالبودكأالمهاجرون

اتفاقايجريكانعندماهذاالبويرقائدقتلوقد.رلمجيف

فيالبويرعلىالزولوهجمفعندمادنجين.الزولوملكمع

وخدمهم.البويرمن005حوالىقتل،أم838ديسمبر

هزيمةمنتمكنوابريتوريوسآندرياسبقيادةالبويرلكن

إلىجيوشهابريطانياوأرسلت.الدمنهرمعركةفيالزولو

البوير،امحتسلم،قصيرةمقاومةوبعد،أم842عامناتال

.ام843عاممستعمراتهاإلىناتاللضمبريطانياوقامت

بعدالبويرمعظماتجه.الأورانجنهرمستعمرةضم

البريطهانيينلكن،الداخليةالأحراشنحوناتالتركهم

معاتفاقاتإجراءبعدبريطانياوتم!صنت،فلولهمتتبعوا

بضموقامتالبوير،جماحكبحمنالزولو،زعماء

.أم848عاممستعمراتهاإلىالأوراجنهرمستعمرة

الحدودعلىمدمرتينحربينبعدالبوير.جمهوريات

منبريطانياقللت،أم085وعامأم846عامالشرقية

عامفياعترفتحيثإفريقيا،جنوبعلىنفوذهافرض

اعترفتليكذلك،الترانسفالفيالبويربجمهوريةأم285

جمهوريةإلىالأوراجنهرمستعمرةبتغيرأم854عام

ال!ورا!.

وقدالتعقيد،بالغالترانسفالمنطقةأ!ضحثىاكان

قائماظلالصراعلكنام،857عامفيحكومةتأسعست

والفلاحين.السوتوبين

أثرالثمينةالمعادنعلىللعثوركان.ا!لعادنعلىالعثور

معدناكتشافتمأم868عامفيإفريقيا.جنوبفىبارز

وفي.كبيرةخاماتمنهوجدت،أم087عاموفي،الماس

.كبيرةبك!ياتالذهبعلىعثرأم873

ثورةحدثت،والذهبالماسلاكتشافونتيجة

أكراعةمنالاق!صادوتحول،ام087عامبعدأقتصادية

التعدينفيالاستثماراتأموالرصدتكما.التعدينإلى

منالعائدةالأموالوساعدت.التعدينأرباحمنوالخدمات

المواصلاتشبكاتفيتنميةإحداثفيالأرباحهذه

الطاقةتوفيرعلىالحجريالفحموساعد.والاتصالات

لتوفيرالمصانعوأنشئتاللازمةالحديديةللسكك

.والأدواتالملابصرمنالسكاداحتياجات

عامففىالتحضر.زيادةفىالتعدينيةالثورةوساعدت

،المدنفييعيشونالبيضالسكانمن03%كانأم85ء

كبيرةمدنوظهرت.أم119عام%05إلىالرقموارتفع

بها.والزراعةللبضائعأسواقأنشئتحيتذلكإثرعلى

بعضوهاجر،وتراجعتذلكنتيجةالزراعةتأثرتوقد

.المدنباتجاهالمزارععمال

زيادةإلىالمعادناكتشافأدى.العمالةعلىالتأنيرات

فىالنقصسدمنالسوقيتمكنولم،العمالعلىالطلب

الأيديتوفيرنحوخطواتالحكومةواتخذت،العمالة
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عرصممواالبريطانيود

ولايتىعلىالسيطرة

الحرةالأورانجالبوير

تمكنوقد.وترانسفال

)إلىنيونالبريطاالجنود

المارشالبقيادةاليسار(

!مروبرتساللورد

أساليبعلىالتغلب

نأإلاالبوير.عصابات

قدوالإنجليزالبويرحرب

كبيرادماراخلفت

وآلاما.

!ىمنبجلبهاوذلك،العاملة

أماب،والصينموزمبيقمثل

الأرضرقانونالحكومةسنت

فىللأرأضيالسودملكية

التعدين.ومناطق

كمانحتالسود.ممالكضم

اقيالسودممالكضمإلىأدت

وتى.الميلاديعشرالتاسع

والمنصمريزالتجارلضغط

دإالأراضيفيوالمضاربون

البريطاوفكرللسود.المملوكة

بضموبدأوأ.متحدةولايات

.أم898عامذلك

البويرحروب

البريطانيونعقدوالإنجليز.

سلطاتهمبسطعلىالعزم

فيالبويرجمهوريتيعلى

الحرةالأورانجولاية

ولكن.لنسفالتراوا

عنتسفرلمالمفاوضات

المساعيالبويروقاومشىء.

اكتشفوعندما.البريطانية

عامالترانسفالفيالذهب

منذلكزادم،1886

تصميمومنالبوير،مقاومة

التىالاسبابمنالعمالةقلة

القرنمنالسبعينياتمن-اء

نتيجةالضمعمليةارعت

البيضالمزارعونوسعى.

الأراضيعلىالحصول،

إفريقياجنوبجعلفىيون

وتمجميعهاالسودأراضي

وذلويريقائدكروجربول

رئيساأصبح،دينيحماس

عامإفريقياحنوبلجمهورية

.أم883

ذإامل،بخيبةالسودالسكاناصيبكذلكبينهما.العداء

البريطانيينمنالمدنيةحقوقهمعلىسيحصلونأنهمظنوا

.يحدثلمذلكمنشيئالكنالبوير،معالحرببعد

الترانسفالبريطانيامنحتإفريقيا.جنوباتحاد

عامالحرةالأورانجوولايةأم609عامذاتياحكما

ما909عاموفيالاتحاد.اتجاهفيأولىخطوةأم709

تكوينوتمألاتحاد.دستورلصياغةالمستعمراتممتلواجتمع

وأصبحت،أم019عاممايو31فيإفريقياجنوباتحاد

الجديد.الاتحادفيمقاطعاتأومحافظاتالمستعمرات

،المقاطعاتكلفيالمشروعةحقوقهممنالسودحرموقد

.الكابمقاطعةعدا

يتزعمهاحكومةأولمنالهدفكان.الوطنيالحزب

البريطانيينبيناتفاقإلىالوصولالوطنيالحزب

حولالخلافاتمانشيتسرعانولكنوالأفريكانب،،

والخدمةالمدارسفيوالهولنديةالإنجليزيةاللغةاستخدام

الوطنى.الحزبتأسيسإلىالاختلافهذاوأدى.المدنية

اللغةتكونبحيثالمسارينسياسةالحزبأعضاءوأيد

الإنجليزية.للغةمساويةالهولندية

فيبطئاللسودالسياسيالتطورظل.والسياسةالسود

واجتمعتإفريقيا.جنوباتحادلتكوينالأولىالسنوأت
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المبىخارحتدكارينص!اصهأقيم،دولةورجلجنديبوتالويس

.لدكراهتخليدالرشهوريافىالاتحادي

معلنةأم909عامللسوداسحياسيةالأحزابمنمجموعة

البلاد.حكمفىالسوداشراكعدمعلىاحتجاجها

حقوقهماعلىأطحصوأ!لندنإلىوفداالأحزابوأرسلت

نادىام219عاموفي.جدوىدونلكن،المشروعة

وذأسكصلغيرههاأصسودابمساواةالإفريقىالمؤتمرحزب

الدلمشورية.الوسائلطريق

إفريقياجنوبالميثاقحكومةحكمتالميثاو.حكومة

الاقتصادتقويةمهامهابينمنوكانأم،339عامحتى

جعلتأم259عاموفي.للبيضالعملفرصوتوفير

الهولندية.منبدلأالرسميةاللغةالأفريكانيةالميثاقحكومة

منإفريقيالجنوبالذاتيالحكمعلىالوزراءرئيص!وحصل

فيعضواإفريقياجنوبوأصبحتأم319عامبريطانيا

أشدقوان!تفرضالوزراءرئيسوحاول.الأمكومنولث

.العنصريالفصللتحقيقصرامة

هيرتزوجوافقام339عامنيالمتحد.الحزبتكوين

جنوبوحزبالوطنيالحزببينحكومةتشكيلعلى

الموحد.بالحزبيسمىفيماالحزباناتحدثمإفريقيا،

موقفعلىاختلافوقع.الثانيةالعالميةالحرب

بعضنادىأضانية،االعالميةالحربمنإفريقياجنوب

موقفأما.هيرتزوجموقفمثلمحايدبموقفالسيا!يين

ضدبريطانياجان!إلىبالوقوفالمناداةفكانسمطس

عامحكومةتش!جلفىسمطسنججعوقدألمانيا.

جلبتوقدبريطانيا.معإفريقياجنوبووقفت.ام939

جنوباقتصادتطورلصالحمهمةتغييراتالحرب

نشاطإلىوأدى،التصنيععمليةفىذلكوساعدإفريقيا،

لمسياسئا.السود

إلىسمطصكريستيانجانح!ضمةتعرضتوقد

الأوروبيونعملحيثواسمود،البيضمنشديدضغط

حسذاتمنظماتتكوينعلىإنجليزيغيرأصلمن

الموحدالحزبهزمالذيالمالانحزبتأسص!وقد.وطني

.أم489عامانتخاباتفي

الوطنىالحزبحكماستمر.الوطنيالحزبحكم

فيوانتهىام489عاممنذبداحيثطويلةلفترة

فيهاسيطرحيث،الميلاديالعشرينالقرنمنأضسعينياتا

منذ،العنصريالفصلمصياسةوظهرتالأفريكانيين،حزب

الذي،السكانيالتسجيلقانونظهرح!تام059عام

وخدماتسكنيةومناطقوجامعاتمدارسأعسكانايمنح

عنصرية.سكانيةمجموعةل!صلعامة

منذالعنصريالفصلسياسةعلىالاحتجاجاشتد

السودطولبحيث،العشرينالقرنخمسينياتنهاية

منالحدأجلمنالشخصيةبطاقاتهمحملبضرورة

سياسةضدشعورظهرأم069عاموفى.تحركاتهم

علىالرصاصالشرطةوأطلقتالمظاهراتوقامتالتمييز،

السود.من96حوالىفقتلت،المتظاهرين

الإفريقيالمؤتمرحزبنشاطبحظرالح!صمةقامت

-أ69.عاممنالفترةفيالمتعاقبةالحكومات:ظلت

لسياسةالمعار!،كلحديدمنبيدتضربأم099

القرنمنوالثمانينياتالسبعينياتوفى.العنصريالتمييز

.العنصريالتمييزقوانينبعضالحكومةألغتالعشرين

الدستورلكنأم،849عامجديدادستوراالبلادواعتمدت

أعمالإلىأدىمماسياسيةحقوقأيالسوديمنحلمالجديد

دولطبقتأم869عامومنذالسود.مدنفيالعنف

إفريقياجنوبورؤساءوزاراترؤساء

المنصبتبؤتاريخالاسم

م9191-0191بوتالوي!

مأ!-24أ919!سمصماحالى

مأ-939أ!42هيرتزوجم.ب.ج

مأ-489أ939سم!كصحان

مأ-549أ489مالاد.ك!د.

مأ5491589متريحدوم.ج.ج

مأ669-5811!يرلوردهـ.د.

م7891-6691فور!شر.خ!

م9891-7891!تاو..!

مأ9!أم-9894كليركديو.!.

مأ499مالديلاللسود
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مناالتسعينياتفيإفريقياجنوب

ماللسونمثلقادتهالاعتدالنظرا

(.الصورة)وسط

الكو!ودولالأوروبيةالسوق

جن!علىالسلعبعضفيتجاريا

إفرجنوبحكومةإجبارذلك

الرئيستنحىوبعد.العنصري

سبتفىلهخلفاكليركدي

أسرعتكليركديحكومة

عن-الحظرفرفعت،اسمياسية

السياسالسجناءبعضسراح

صأمعالحوارالحكومةوبدأت

أعلمام199عاموفىالبلاد.

العفالفصلقوانينمنتبقىما

الريادأنوأعوكذلك،الأجناس

متطحكومةتكوينعنكليرك

التصويت.فيالأعرأق

.اليومإفريقياجنوب

الجدةالدستوربشأنأم199

اللإفريقيالوطنىالمؤتمروحزب

خصصام399يوليوشهر

مأ499أبريلشهرالأحزاب

إفريقيا،جنوبفىعنصرية

إنثعلىينصالذيالجديد

..منالمؤلفةالوطنيةالجمعية

التشريعيةالهيئاتمنأعضاؤه

نفوذذاتأصبحتالعشرينلقرن

كليركديو.(،اليمين)إلىنديلا

حظراالمتحدةوالولاياتلث

منالهدفوكانإفريقيا.ب

التمييزسياسةإلغاءعلىيقيا

اختيرلمرضهالحكمعنبوتا

ظلوفي.ام989عاممبر

الإصلاحاتنحوالحكومة

وأطلقتالإفريقيالمؤتمرشب

مانديلا.نلسونومنهم!ين

مستقبلحولالمعارضةاب

إلغاءعلىعزمهكليركدي،

لجميعالمدارسففتحت.!ري

يدأعلنكما.الختلفةكات

جميعحقوعن،الأعراق.دة

عامفيالمفاوضاتبدأت

إفريقياجنوبحكومةبينر

وفى.الأخرىوالمجموعات

متعددةالمفاوضاتلجنةت

غيرانتخاباتلإجراءموعدا

الدستورمسودةوقدمت

وهما،للبرلمانمجلسينء

يأتىشيوخومجلسعضو4

الأقاليم.فىالموجودة

العنصريغيرالانتقاليالتنفيذيالمجلستشكيلوكان

أعماللمراقبةرسميةسلطةالإفريقيالوطنيالمؤتمرمنحقد

.الانتخاباتتسبقالتىالفترةخلالالحكومة

بينالمفاوضاتفترةأثناءمعاركحدثتوقد

الالافخلالهاقتلالبلاد،فيالمتنافسةالسودمجموعات

أنكاثاوحزب،الإفريقيالوطنيالمؤتمرأعضاءبينسيماولا

كاتشاوشزعمهأكثريتهالزولوقبائلتشكلالذي

.نجوسوذاما

فيحرةانتخاباتمرةلأولبالفعلأجريتوقد

فيهاوفازوالسودالبيضفيهااششركأم499مايوشهر

إفريقيالجنوبأسودرئيسأولليصبحمانديلانلسون

.قرونثلاثةلمدةالعنصريللفصلخاضعةظلتالتي

المؤتمرحزبمنأعضاءضمتحكومةمانديلاشكل

وبعدأنكاثا.وحزبالوطنىوالحزبالإفريقيالوطني

منالوطنيالحزبانسحبالجديدالدستورإقرار

الرئيسيالمعارضالحزبوأصبحالوطنيةالوحدةحكومة

إفريقيا.جنوبفي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

نلسونمانديلا،كريستيانجان،سمطسبريتوريوس

يزمزيليكاهيل!ت،سوزمانلويص،بوتا

موشوشوللهاعبد،لرحمناعبدوليفرأمبو،تا

باري،هيرتزوخ!جان،ريبيكفانموندديزتوتو،

بولثزاريوهالمي!فور!شر،و.ف،كليركدي

هندريك،فيرفوردحونسيسل،رودس

مناطق

مقاطعة،الكابولاية،الحرةالأورانج

لاتاللنسفاترا

عرقيةمجموعات

الزولونتوبىا

لسوتواناتسوا

لكوهسااتسونجا

شب،لخويسانا

تاريخيةحوادث

والإنجليزالبويرحربالأمفيكالي

الكبرىالرحلةالزوليةالإنجليزيةالحرب

صلةذاتأخرىمقالات

ربوندبرويدلرأفريكا

للعةا،ليةلأفريكاا

نابتسوا

لبويرا

إفريقياحنوبفيالعنصريةالتفرقة

ن!،إفريقياجموب

الفضةشجرة

شحرةالفينبوس،

الإفريقىالوطنيالمؤتمر

لاميبيا
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الموضوعصرعنا

يمةلقدالعهودا-1

إفريقياجنوبفيالبيضاستيطان-2

الداخليةالاضطرابات-3

الداخليةللمناطقالمىاحتلال-4

البويرجمهوريات-5

المعادنعلىالعثور-6

السودممالكضم-7

والإنجيزالبويرحروب-8

إفريقياجنوباتحاد-9

الوطنيالحزبحكم-01

اليومإفريقياجنوبا-أ

7

-8

-01

أسئلة

المؤه!؟اصماعياالنموإفريقياحوبحققتكيرو

الحويحوليولى؟هممن

أء؟765!ةالكابالبريطاليولىاحتللمادا

إفريقيا؟حموباستوطموااصدي!االأوائلالأوروليوناص

ولسعيمياتستيمياتحلاأ!والذهصالماساكتشافأتركيف

!!ريقيا؟حوبتاريحتغييرعلىعشرالتاسعالقرن

السود؟ع!م3191فىا!ؤرحاللأرصقالونأثركادماذا

؟م4191عاملعداطوطمييرالدعراردادلمادا

إدريقيا؟حول!أهلىالاتسامدىاضاسةاالعالميةالحر!أترتكيى

إضيقيا؟حوبإلىامحسصريةااضمرقةاأدحلتمتى

عامبدستور!!ريقياحنو!دىالصودمعطميقب!لملماذا

؟أم849

آلافقبلإفريقياجنوبفنبدأ.!ن!!ريثيا،جلوب

التيالسانقبائلفنهوهناكعرففنوأول.السن!ت

جدرانعلىوملونةالصخورعلىمنحوتةصوراتركت

وفن،والخزف،السلالصناعةأيضافنونهمومن.كهوفهم

الحزز.

جنوبالهولنديوندخلعندماالتنت!كيلي.التصوير

الحصولهدفهمكان،أم652عاممرةلأولإفريقيا

الخلابةالطيعيةالمناظرأنغير.الزراعيةالمحصولاتعلى

يصورونها،وجعلتهمالمستعمرينمنكثيرأجذبت

ومنإفريقيا.بجنوبالحياةمظاهركلبذلكفسجلوا

عملوابلالفنبممارسةيكتفوالمالذينالأوائلالفنانين

عاموفيباولر.توماسهناكللمواطنينتدريسهعلى

عملتالتيإفريقياجنوبفنانيرابطةتكونت،امء8.

إقامةفيولمماعدتوجمعها،،الفنونتدريسعلى

الفنية.المعارض

وأمريكا.أوروبابفنونإفريقياجنوبفنونتأثرت

وحتىوالتعبيريةكالانطباعيةالمعروفةالمدارسوانتشرت

وقد،شسائعةكانتالانطباعيةالمدرسةأنغير،الت!صعيبية

وأشهربونزائير.مثلإفريقياجنوبفيفنانينعدةتبعها

إلىتأثرالديباتيصوولتررسمامنصورةأم()689الفنانينأيدي

أعمالهوتمرجالصخور.علىالمنحوتةالسادقبائ!برسوماتسعيدحد

معا.والإفريقيةالأوروليةالتقاليدالفحية

فىأعمالهاعرضتالتيستيرنإيرماهىهناكالفنانات

أوروبا.

الانتماءعنالتعبيرإفريقيابجنوبالفنأهدافوأهم

وأشهر.العالمفىالحدشةالأساليبمسايرةمعلإفريقيا

أنتولي.وألبيرتسيكوتوجيراردهمأ،هشارقة1أغنان!تا

الفنانينمنكبيرعدداستقرأحشرين،االقرنوخلال

الحربينمابينالفترةفيخاصةإفريقيا،جنوبفىالأوهـوب!تا

الإلتاحثرةفنانةوهي!تيرنإيرمارس!تهاأ!حة(1591)أرومزنابق

التعحير.قويأسلوبلها



علىوأضحاثرالتقليديالإفر-للفنوكان،العالميتين

بأنهااليومإفريقيابجنوب..االأعمالوتتسم.أعمالهم

المدارسوأساليب،الإفريقيالتقليديالفنمابينتجمع

الفنيةالأعمالأغلبوالمعاصر!سدوالحديثةالأوروبية

البيئةمنمستوحاةمو!عاتهاأنغيرالشكلأوروبية ال!فريقية.

آسياشرقجنوب

جح!ل!كادبي!!يتح-!"نمه!ب!

-!
اسيا!ى؟يحمم

!-مم!حمح!ثر*فر

إفرلفياكا

أحرىمدن

وتضم.الصينوجنوبي،وبنغلادشالهندشرقيالواقعة
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جاكرتامدنهاأكبر.الريفيةالمناطقفىالسكان

بتايلاند،وبانكوك،الفلبينفيومانيلابإندونيسيا،

مشغافورة.في!شغافورةومدينة،فيتنامفيمنهوهوشي

معظمأنإلاوالبوذيةالإسلاملممكانهاغالبيةتعتنق

.نصارىالفلبينيين

ومن.خصبةغنيةبتربةاسياشرقىجنوبتتمئمنطقة

.والبهاراتوالشايالأرزواالمطاطالزراعيةمحاصيلهاأهم

أضيك()اأصساجاخشبمعظهمالمنطقةغاباتوتنتج

الساحليةمياههامنتستخرجكما،العالمفيالمستعمل

المنطقةأنحاءبعضفيويوجد.الأسماكمنكبيرةكميات

الكريمة.والأحجارللقصديرومناجمكبير،نفطيمخزون

المدنفيالموجودةباستتماءمتطورةغيروالصساعات

.الكبيرة

القرنفيآسياشرقيجنوبباحتلالالأوروبيونبدأ

منكلوحكمت،الطبيعيةثرواتهافيطمعاعشرأصسادسا

والولاياتوأممبانياأوالبرتغاوهولنداوفرنسابريطانيا

الأجنبيةاالسيطرةمنينجولما،المنطقةمنأجزاءالمتحدة

-1)939أضانيةاالعالميةالحربوبعدتايلاند.سوى

البريطانيةوالمستعمراتالفلبينحصلتأم(،459

مناطقفيأما،سلميةبطرقأستقلالهاعلىالرئيسية

.الاستقلالممبيلفىعديدةجماعاتقاتلتفقد،أخرى

الصينيةالهندمستعمرةتقسيماتمأم،549عامفي

الجنوبية،فيتنام،لاوسكمبوديا،:دويلاتإلىالفرنسية

الشماليةفيتنامانتصرتأم،759عاموفي.الشماليةفيتنام

كما!.وقالمميةطويلةحرببعدالجنوبيةعلى

كمبودياعلىالسيطرةفيذاتهاالسنةفيأيضاالشيوعيون

.ول!وس

العربيةالموسوعةفىأفردتالتيالمقالاتأيضا:انظر

آسيا.شرقيجنوبفىدولةلكلالعالمية

المو!وعةفىعلةذاتمقالات

آسياشرقىجموبشعو!رالطةآسيا

الصيحيةالهمدديتنامحرب

ناميبيا.انظر:إفريقيا.عربجلوب

)حريطة(.إيطالياانظر:.خليج،جدوة

الأحداثانتهاكعادةيعنىتعبيرالأ!ات!جلوح

جرائم،تعتبراختىالأفعالتلكويشمل،للقانون)الصبية(

والسموأ،السياراتسرقةمثلالبالغونبارتكابهاقامإذا

للأولادفقطقانونيةغيرتعتبرالتيالأفعالتلكوأيضا

لاالتىالبلادفيالكحوليةالمشروباتشراءمثل،والبنات

ويستخدمللكبار.الكحوليةالمشروباتتعاطيقوانينهاتمنع

يقومشيءأيليشملالأحداثجنوحتعبيرالناسمعظم

عنالنظربغضالمجتف!معاييرمعيتعارضالصبيانبه

قانونى.كيرأوقانونياكونه

مكانمنحدثافيهالشخصيعتبرالذيالعمريختلف

وفي.سنة17منأقليكونالبلادمعظمافيلكنهلاخر،

المحاكمإلىالحالاتبعضبإحالةيسجحالبلادبعض

العادية.الجنائية

فيخطيرةاجتماعيةمشكلةالأحداثأجنوحيعتبر

ولكنهاومتزايد،عامقلقفيتسببتوقدالبلاد.منكثير

الشبانكونفقد،جديدةمشكلةالحقيقةفيليحست

القرنفيالأمريكيةالمدنفيأسشوارعاعصاباتالصغار

فىارتفعالأحداثجنوحمعدلأنكماالتامئكشر.

الأمكلفيموجودالجنوحإن.العشرينالقرنأوائل

الصناعيةالأقطارفيخاصةبصفةالانتشارواسعولكنه

.كبيرةمدنبهايوجدالتى

الجانحبالحدثيقصدماذا

يتسنىحتىوضعهتمقانونيمصطلحالجانحالحدث

تصنيفهمعارتفاديالقانونعلىالخارجيناصلصغار

قوانينإعدادتموقد.القانونيةالسجلاتفيمجرمين

وليسالأحداثمنالمذنإنمعالجةلتوفيرالأحداثجنوح

محاكمإلىعادةالأحداثإرسالولمجم.عقابهم

تأهيلهمإعادةهوالرئيسييصئالهدفحيث،الأحداث

نفسهالأحداثجنوحمصطهلحولكن.عقابهموليس

العار.يعنيأصبح

علىخروجهحالةفىجانحاحدثاالصغيراعتباريمكن

منالهروبإلىالسرقةمنابتداء،القوانينمنواحدأي

حدثاالصبىاعتباربموجبهيتمالذيالفعلولكن.المنزل

فىالقانونعلىخروجايكونلاقدما،مجتمعفىجانحا

أطفالآالشرطةتتجاهلالمجتمعاتبعضففيمجتفآحر.

إلىمباشرةتعيدهماأو،صغيرةبجنحاتهمواعديدين

الشرطةتحيلقد،أخرىمجتمعاتفيولكن.والديهم

.الأحداثمحكمةإلىهؤد!ءمثل

الجنوحمدى

دائماأنهارغم-الغربفيالجريمةإحصاءاتتعطي

ال!حداث.جرائمبحجممؤشرا-خادعةوربمامكتملةغير

والإدانات،الاعتقالاتمنكبيرةنسبةهناك،الحقيقةفي

بالضرورةهذايعطيولاالصغار.بينأصسرقةاجرائمفى

نإحيثالصغار،ارتكبهاالتيالسرقاتلنسبةمؤشرا

حلولإلىالتوصليتملاالسرقةجرائممنالعظمىالغالبية

بها.قاممنيعرفولافيها
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دلشالتىالمؤشراتمن

الغردفيال!خيرةاسشوات

الصغيراتوالنساءالبنات

دلتأكما.الجريمةارتكاب

يقومو!جرائميرتكبونالذين

فامنمنهاالواحدةتتكون

فراديبذلكيقومونالمحترفون

الاجتالباحثونأجرى

ابئحالاتنعسبةلتحديد

تدلالأحداثتقاريرمعظم

صغيرذالخالفاتأنرغمأكثر

الخالىالصغارممارساتأن

وإحصاءا!الاعتقالسجلات

ي!مهالذيما

كثيرةدراساتأجريت

معظركزتوقدالجنو!.

اقيظروفأوالجيرانتأثير

المش!منأنهعنالدراسات

فق!واحدلسببجانحاحدئا

كا!.الأسريةالعلاقات

والأطالأبوينبينالتىتلك

وأ.الجنوخحولالدراسات

الجان!وغيرالجانحينبين

سأحياةلهمكانتالجانحين

دو،حياتهمبظروفقانعين

وم!الشعور.بنفسشعروا

الجنوفإن،الجانحينهؤلاء

با!والعنايةالملاطفةإما،الحل

الجازالأصدقاءمنالرضاأو

فىالسعيدةغيرالحياة

صمعاصرةدراساتكشفت

أأ،معهمالتعاملمنيتمكنوا

متناسقة.والعقاب

التركينمتمالجوار.ظروف

الأ-جنوحفىأساسياعاملا

مكلانغير،الاجتماععلماء

وليمم،الختلفةالجنوحمعدلات

الدمنسلسلةأوضحت

الأحيافيالمتولممطمنأعلى

العدالمناطقتلكفىويوجد

.الكحولمتعاطيمنعالية

فيالإحصاءاتعليهاط

منمتزايداعدداهناكأنب

فىيشاركنأصبحنللائي

الأحداثأنعلىلأحصاءات

مجموعاتشكلفيبذلك،

المجرمونبينما،ثلاثةأوين

الدراساتمنعدداشاعيون

نإ.للشرطةتبلغلاالتيوح

وأ،جنحةفياشتراكهمعلى

إلىالمتخصصونانتهىوقد.

عليهتدلمماأكثرحقيقة،

.الأحداثمحاكم،

الجنوحب

أمسبابلتحديدالغربفي

وأالأسريةالعلاقاتعلىثا

هذهنتائجأسفرتوقد!ع.

طفلأييصبحأنفيهلىك

وخاصةالأسريةالعلاقاتت

منالعديدمحورصال

تقارنسابقةدراسةنحححت

من%09أنال!شمقاءمنت

يكونواولم،سعيدةغيرسية

أشقائهممنفقط%31كن

سعادةعدمطبيعةكانتكا

هذاوكانحلا.لهمبدالح

الأبوين،منالمهملينصبيان

مشاكلحلأو،مثلهمحين

وقد.أخرىبطرق،البيت

لمآباءلديهمالجانحينأنكت

التأديبفىطرقهمتكنلم-

باعتبارهاالجوارظروفعلى-

دراساتمنكثيرفيخداث

علىتركزالأبحاثهذهظم

إليها.المؤديةالعواملعلىط

الجنوحمعدلاتأنهـاسات

الغربية.المدنمنالفقيرةء

ونسبةالمهدمةالمنازلمنيد

مدارسأيضالديهمأنكما

منعاليةومعدلاتقليلةترويحووسائلعاليةوبطالةفقيرة

هوالجنوحأنالشبابصغارمنالعديدويرى.الجريمة

المشاكل.منوغيرهوالفقرالمللمنالملاذ

علىالاخرينالصغارأثرأيضاالاجتماععلماءدرس

معظمأنإلىأشارواوقد.الجنحيرتكبونالذينأولئك

ذلكيفعلون،بالجنوحيتميزسلوكايمارسونالذينالصغار

منظمة.مجموعاتشكلفيوكالبا،أخرينأحداثمع

تعودالجنوحأسبابأنأيفيئاالدراساتتوضح

بينعاليةتكونالجنوحنسبةفمثلا.كلهللمجتمع

التيالمجتمعاتداخلالمنخفضالدخلذاتالمجموعات

بالألمالشعورإن.الحالميسوريالناسمعظمفيهايكون

المجتمعفيأقوىيكونفقيرةأحيماءفىوالعيشالفقرمن

الفقير.فىمنهالغني

الجنوحمنع

لمنعبرامجلتطويرالغرببلادفىكثيرةجهودبذلت

البرامجهذهفعاليةضعفأثبتتالأدلةأنإلا،الجنوح

للشبابإرشاديةخدماتتوفرالبرامجبعفهذهوتأثيرها.

الشبابينظمالاخروبعضها.الجنوححافةعلىهمالذين

بعيدابهمللاحتفاظمحاولةفى،للترويحومراكزأنديةفي

السنواتوفي.الجنوحفيهايحدثقدالتيالمواقععن

المهاراتتحسينعلىالجهودمنكثيرركزت،الأخيرة

.للشبابوالعمليةالتعليمية

أصبحواالذينالأحدأثلأولئكمصممةبرامجتوجد

المستقبل.فيجئأخرىارتكابمنلمنعهمجانحين

محاكمخلالمنتجريبيةلفتراتخدماتتقديميتمحيث

الجانحين.للأطفالالإرشادلتقديممحاولةفيالأحداث

لمعالجةبرامجتقديمعلىالمتطورةالأحدأثمعاهدوتعمل

وتعليما،وءارشاداعمليةخبرات،تشملالجنحمرتكبى

كثيرةأخرىمعاهدفإن،حالكلوعلىجماعيا.وعلاجا

للأحداثوقائيحجزعمليةمجرديعدمماأكثرتقدم

الجانحين.

الأحداثمحكمةأيضا:انظر

منسلسلةجنولانكهودتكهو!.جلولان،

المدهشة.الجيريةبحجارتهاتشتهرأستراليا،فىالكهوف

مسافةعلىالرئيسيةالجبالسلسلةفيالكهوفهذهتقع

الأصليونالأشراليونيسمي.سيدنىغربيكمأ06نحو

التل.فتحاتو!هابنومدا،أوبينومياباسمالكهوف

البال:علىالسيلسلةهذهفيالرئيسيةالكهوفتشتمل

وأورينت،،سولوأ،وجيوبيلي،مبيريالوإ،وكيجلي
.سكيلتونوإوريجر
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وقد،الخاصةالدولةأراضيمنجزءاالكهوفهذهتعد

للجمهورافتتاحهامنذشخصملايينستةمنأكثرزارها

الذيالأوروبيهومنأحديعرفلا.أم086عامأوائل

رجلاكتشفمابمقصةعلىوبناءأولآ،الكهوفهذهشماهد

برغمالكهوفهذه)مكيوان(مكيوونالمسمىالأدغال

جيمساكتشفهابمالكهوفهذهأنالناسبعضاعتقاد

المنطقة.فيمكيوونعنيبحثكانالذي،واهالان

يجعلاختلالأوخطرعقلىمرضأيالجئون

الإسلاميالتشريعيرفع.أعمالهعنمسؤولغيرالشخص

تقركما،أفعالهبمكنوردرايتهلعدمالمجنونعنالتكليف

مذنبايكونلاالمجنونالشخصبأن،الجنائيةالقوانينمعظم

الجنونفإنالفهمهذاإطاروفى.جريمةارتكبإذا

وعلى.الجنائيةأغضاياابعضفيللدفاعحجةيستخدم

يعدقد،جنونهبسببلايدانالذيالمتهمفإنحال،كل

جنونه،منيشفىأنإلىالمستشفىويودعخطورةمصدر

خطورته.تزولأو

الجنونمنبأشكال،قديمةأزمانمنذالقضاءاعترف

أخطورافىمعلماتعدالتىوالقضية.أطدفاعوسيلةبوصفها

منغاتين،قضيةهىالمحاكمأمامالدفاعتاريخفيالحديث

فقد.أم843عامبريطانيافيحكمابشأنهاصدرالتي

اتهمالتيالقتلقضيةفىبالبراءةمنغاتيندانيالعلىحكم

كما،الطبيةالفحوصاتأكدتهالذيجنونهبسبببها

العقلإ.مرضهبسببأفعالهعنمسؤوليتهعدمأكدت

مسالةفىجديدةمعاييراتخاذإلىالقضيةتلكوأدت

المعاييرتلكوسميت.المتهمبجنونالدفاعحجةاعتماد

إذاالجنونبحجةالأحكامتلكوتعترفمنغاتين،أحكام

يقومكانماأنمعرفةمنالمتهممنعقدالعقلىالخللكان

.حدثلمامعرفتهعدمحالةفىأو،جريمةيعدفعلمنبه

يفعلكماالأحكامهذهيستخدمالبريطانيالقانونولايزال

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيالولاياتمنالعديدذلك

اختباريسمىماالامريكيةالولاياتبعضتبنت

منعإذابالجنونالاختبارهذاويعترف.اللاإراديالاندفاع

القيامإلىأدىمفاجئاندفاعمقاومةمنالمتهمالعقلىالخلل

واسعنطاقعلىاستخدماخراختباروهناك.إجرامىبفعل

القانونمعهدعارضهوقد،أم629عاماقتراحهبعد

الاختبارهذاويتطهلب.القانونيينتمتلهيئةوهو،الأمريكي

علىإما،المتهمقدرةعلىأثرقدالعقلىالاختلاليكونأن

القانونى.غيرالسلوكعلىالسيطرةأو،سلوكهخطأإدراك

الذيالابنهينكليجونبرئام،829عاموفي

منالتحققبعدوذلكريجانرونالدالرئيساغتيالحاول

مناقشةالكونجرسبدأذلكمنقليلوقتوبعد.جنونه

فىليطبقالجنونقانونإجازةإلىأم849عامفىادت

وينص.الأمري!سةالاتحاديةالمحاكمتجريهاالتيالمحاكمات

لمالجانيأنيبرهنأنيجبالدفاعأنعلىالقانونهذا

هذاخطأيدركلمأوونوعيتهفعلهطبيعةتفهميستطع

العقلى.اختلاأصهبسبب،الفعل

الاعتلالأوالبقرجنونمرض.مرضالبثر،جئون

وهوالأبقار.يصيباعتلالالبقريالإسفنجيالدماغى

الاعتلالاتباسمتعرفالتيالأمراضامجموعةمنزاحد

هذهأمراضومن.الحادةشبهالإسفنجيةالدماغية

يصيبالذيالإسفنجىالحمويالدمماغمرضالمجموعة

يصيبالذيجاكوب-كروتيزفلتومرض،الأغنام

البقريالإسفنجيالدماغيالاعتلالويهاجما.الإنسان

جنونمرضعليهويطلقللأبقار،المركزيالعصبيالجهاز

الأبقارعلىيبدوالذيالغريبالسلوكبسببالبقر،

للأبقارالعصبيةالحالةعلىالمرضهذاويؤثر.المصابة

وهيئتها.وحركتهاحواسهاعلىوكذا،المصابة

عامالمتحدةالمملكةفيمرةأولالمرضهذاشخص

فيحالةأولظهورإلىتشيرالدلائلأنإلا،أم869

بالمنتجاتالأبقارإطعامأنالعلماءويعتقد.ام859أبري!

أواخروفى.المرضهذاسببقدالمصابةالحيوانية

انتشاركيفيةلاكتشافالبحوثبدأتالثمانينيات

.الحيواناتبينالعدوى

المتحدةالمملكةفيظهرتام099عاموفى

البشر.طعامإلىالمصابةالأبقارلحومتسربمنمخاوف

المنتجةاللحوممبيعاتتناقصإلىالخاوفهذهوأدت

منأكثروضعتذلكإلىوبالإضافة.%02بنسبةمحليا

منالحيةوالأبقاراللحوماستيرادعلىقيودادولةعشرين

.المتحدةالمملكة

الأبقارلحومأكلتأثيرمدىحولالعلماءشفقلم

الحيواناتأنيعتقدفمعظمهم.الإنسانعلىالمصابة

بالفحصثبتإذامنهاضررلاجيدأوالمقطوعةالمذبوحة

ونخاعهودماغهالحيوانأمعاءوتستبعد.المرضمنخلوها

فإنهإصابتهتثبتالذيالحيوانأما.تؤكلفلاالشوكي

،أم699عاموفىتماما.جثتهمنالتخلصوشميذبح

مرضبينعلاقةوجودإلىتشيردلائلالعلماءاكتشف

يصيبالذيجاكوب-كروتيزفلتومرضالبقرجنون

مخاطرمنقللتقدالبريطانيةالحكومةأنورغم.الإنسان

امتنعتكثيرةدولآأنإلاالإنسانعلىالبقرجنونمرض

البريطانيةالحكومةوبدأت.البريطانيةاللحوماستيرادعن

وذلكبذبحها،المصابةالأبقارمنللتخلصبرنامخا

.المرضلاستئصال
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اللإيطالىالموانئأكبر!جلوه

عدد!يبيئ.رئيسيصناعي

ولدجنوفا.بالإيطاليةاسمها

عاهىالمدينةأم.451عام

تقعاإيطاليا.فيالعسياسية

وجباجنوهخليجبينإيطاليا،

علىتقع.المدينةوعمف

،المجاوالجبالومنحدراتجنوه

ومتعرجةضيقةشوارععلى

فيقعالمدينةمنالحديثالجزء

القصو)منكثيريوجد

عا،الميلاديعشرالسادس

هذوبعض.المدينةمنالقديم

بهااأنكماالحاضر.الوقت

ل!مشهورتمثاليقف.العامة

فيكانزو،ميتشيليالفنان

اللنشاطمركزاجنوهجامعة

.ام174عامرسميا

المصماجنوهميناءيشكل

منها،مشاكلعدةيواجه

،أم659عاموفي.المساحة

شما-سكريفياريفالتا

تفررعلىساعدمما،والتخزين

ساكان.المدينةسكان

ومظ.التاريخمرعلى

كلسويحتفلون،الكاثوليك

اعتقادهم.فيالبحارةحامية

والتعليم.المعيشةمنعال

صميناءيعدالاقتصاد.

الأاالبحرغربىإلىلإيطاليا

موانئبينالحجمفيالثاني

السفنتنقلحيثمارسيليا،

المنت!وكذلكبو،نهروادي

وهذه.وتورينوميلانوجنوه

البلاعليهتعلقالذيلإيطاليا

الصناعية.

ال!الموادجنوهتعستورد

والل!والحبوبالخاموالنفط

الرئيمم!الصادراتأما.الخام

الزليوزيتوالحريريةالقطنية

لاطولعلىلجنوهالصناعية

الصناعاتمنالسفنصناعة

ومركزأزدحاماوأكثرهاية

نسمة.771.678سكانها

جنوهفيكولمبوسكريستوفر

المناطقإحدىليجوريا،صمة

غربيشمالفىجنوهصدينة

الأبناين.وجبالالألبط

خليجطولعلىضيقسهل

للماءالمحاذيالجزءيحتوي.ة

أما.قديمةومساكنومحلات

.الجبالسفوخعلى

القرنإلىبعضهايعودالتي

للجزءالريمسيةالشوارعث

فىفنيةمتاحفالقصور5

والميادينالمتنزهاتمنلعديد

نحتمن،كولمبوسسيستوفر

بدأت.العامإكوافردميدان

وأعلنتأم،432عاممعلمى

أنهغير،للدخلالأساسي-ر

وضيقالقديمةالتجهيزات

فيالسفنلتفريغمركزفتتح

للنقلإمكاناتبه-جنوهص

وإليها.جنوهمنالبضائع،

وتجارابحارةومايزالونكان

الرومانمنجنوهسكان!

ديلاغوارديا،مادونابعيدضة

بمستوىجنوهسكانويتمتع

الرئيسىالشمالىالمنفذ!ه

الميناءويعتبر،المتوسطيض

بعدالأبيفالمتوسطالبحر

منالمنتجةالزراعيةلمحاصيل

منتصدرالتيالصناعيةات

الصناعيالمثلثتشكلالمدن

التنميةفيكبيرةأهميةد

الحجريوالفحمحيائية

والمعدنالزيوتوبذورضوم

المصنوعاتعلىفتشتملة

المنطقةوتمتد.والنبيذصن

وتعتبرالميناء.غربى!احل

تنتجالتىالمدينةفىالرئيسية

ومعداتالحديديةوالسككالكهربائيةالمعداتأيضا

السفن.

الصلبوأفرانالنفطمصافيمنعددجنوهفى

التيالحديديةللسككمهمامركزاوتعتبر،النسيجومعامل

فرنسافيوبمدنالرئيعسيةالإيطاليةبالمدنالمدينةتربط

.وسويسرا

القرنخلالجنوهفيالروماناستقر.تاريخيةنبذة

للأسطولرئيسيامقراالمدينةوأصبحت..مقالتالث

الخامسالقرنفيالرومانيةالإمبراطوريةوبسقوط.الروماني

بنفسهاالدفاعيةقدراتهاتنميأنجنوهعلىكانالميلادي

وفى.الإيطاليةالجزيرةشبهغزتالتيالهمجيةالقبائلضد

ضاربةبحريةقوةجنوهكانت،الميلاديالثامنالقرنأواسط

القرنوفىنبلاؤها.يحكمهامستقلةشبهمدينةوأصبحت

مستعمراتوكونتالصليبيينإلىجنوهانضمتعشرالثانى

مجدأوجوفى.وتونسوسورياوقبرصإسطبولفيتجارية

البحروسطعلىسيطرتعشر،الثالثالقرنفيجنوه

وسردينيا.كورسيكاجزيرتافيهبما،المتوسطالأبيض

حروباالمدينةدخلتجنوهمكانةعلىوللحفاظ

منسلسلةوانتهت،إيطاليةساحليةمدنضدمتكررة

فيالتجارةعلىللسيطرةمحاولةفيفييناضدحروبها

.أم038عامجنوهبهزيمةالمتوسطالأبيضالبحرشمرقي

معظمالأتراكفاحتلتدريجئا،قوتهاتفقدالمدينةوبدأت

وهى،لجنوهمستعمرةآخرفرنساواشترت،جنوهشرقي

.أم786عامفيكورسيكا،

منها،جنوهفيكثيرةدأخليةمشكلاتهناككانت

علىيحسيطرمنحولالناسوعامةالنبلاءبينالخلاف

أنفسهم.النبلاءبينداميةصراعاتدارتكما،الحكومة

السلطةوامتلكبالنبلاءثورةأطاحت،ام933عاموفي

منالدوج،ينتخبونالناسوكان.الدوجيسمىحاكم

جديددستورصيغ،أم528عاموفي.بارزةعائلةأفراد

ماتام856عاموفىالنبلاء،يرأسهاحكومةلتشكيل

وبائى.بمرضالمدينةسكاننصفنحو

الحكمتحتجنوهأصبحتأم،008عامفي

احتلتأم،815عامفينابليونهزيمةوبعد،الفرنسي

جنوهأصبحتام861عاموفي.المدينةسردينيامملكة

حديثا.تشكلتالتىالإيطاليةالمملكةمنجزءأ

الثانيةالعالميةالحربخلالجنوهالحلفاءقذائفدمرت

كثيراواتسعتالمدينةبناءاعيدثمام(.1-459)939

مساحتها.في

أم(.100-329هـ،293-32)0جنيسابن

الأدبأئمةمن.الفتحأبو،الموصلىجنيبنعثمان
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فهدبنلسلي!انروميامملوكاأبوهكانشعر.ولهوالنحو،

الموصلحاكمخدمةفىيعملكانالذيالموصليالأزدي

الأولىدروسهتلقىوفيهاالموصلفيطفولتهقضى.آنذاك

كثيرا.صيتهميذعلمشيوخيدعلى

نشأتهسنيمنذأضحويةابالدراساتاهتمامهظهروقد

لعضيدرسجلسأنهالأخباركتبتذكرحيث،الأولى

وخلال.عمرهمنعشرةالسابعةفيوهوالصرفمسائل

عليأبيشيحهعلىتعرف،الحلقاتهذهمنحلقة

فيوالنحواللغةعلماءكبارمنكانالذي،الفارسى

04عنتقللامدةشيخهأجلازمالتدريسفترك،عصره

ورثةمنبعدهاأصبحثما،أولآلهتلميذاخلالهاكانعاما،

.والشهرةالمجدأبواببذلكلهوفتحتبه،وتطبع،علمه

بنىعاصمةحلبإلىشيخهمعالفتحأبوانتقل

مجانسخلالهاارتادسشواتخمسأقامحيث،حمدان

وخاصة،واللغويينالشعراءمشاهيرولازم،والأدبالعلم

أستاذهبمانتقلثا.وثيقةصداقةبهربطتهالذيالمتنبي

أبناءبتدريسقامحيثبغداد،إلىومنها،دمشقإلى

البوي!.الحاكمأخط

المتنبىصحبةفىالكوفةإلىالفتحأبوذهبثم

منوتمكنحضرتهفىشعرهفيهادرسفترةهناكولازمه

بشعريأعرف"هو:الطيبأبوعنهقالحتىشمعره

حيثبويهبنيعاصمةبشيرازالتحقالكوفةومن!ي".

البويهى.الحاكمبلاصأفيالأعلاممشاهيرمنصار

أحدهمإلىأهدىأنفكانبالبويهيينصلتهوتوثقت

ويمالخصائصوهولهمصنفأشهرالدولةبهاءوهو

أجزاء.ثلاثةفى

المؤرخوناختلفوشروحورلمسائلكثيرةمصنفاتله

فيويقعاللغةفيوهو،الخصائصأشهرهامنعددها،في

فيويقعأيضااللغةفيالإعرابصناعةسرأجزاء،ثلاثة

النحوبمفياللمع،القراءاتدثواذفيالمحتسب؟جزءين

شرح)وهوالتصريفشرحفيالمنصف،والمؤنثالمذكر

التمامالمتنبى؟ديوانشرحللمازنى(بم،التصري!لكتاب

مناستمعبماإعراب،هذيلأشعارتفسيرفي

كثير.ذلكوغير،الحماسة

أحشعبية.اال!دابفىيظهرخياليمخلوقالجئيلأ

فىتمتلكهااشتىالسحريةالقوىالجنياتوتستخدم

فيتساعددائماأنهامنوبالرغموالشر،الخيرأفعال

وبقسوةشريرةمسالكتسلكأحياناأنهاإلاالخيرأفعال

.شديدة

واحدةكلوتعيعق،الجنياتمنأنواععدةتوجد

المسمياتتعي!الجنياتفمثلا،.معينةمنطقةفيمنها

فرنسا،فيوجوبلنإنجلترا،فيوبكسيوبوكابرونى

الدولفيوترولوإلبفألمانيا،فينيكسووكوبولد

بصفةتدلجنيةكلمةأنمنالرغموعلى.الإسكندينافية

لأوروباالشعبىالتراثفىكثيرةشسخصياتعلىعامة

فيتوجد-الجخيات-الخياليةالخلوقاتهذهأنإلاأخربيةا

العالم.أنحاءمعظما

علىهاوايلجزرالشعبياشتراثيحتويفمثلأ

بالليل.يعملونالذينالأقزامعنالحكاياتمنمجموعة

الشعبيالتراثأمابالممنيهون.الأقزامهؤلاءويعرف

ويعرفالماء،عفريتعنياتح!طفيتضمن،اليابانى

رؤيةعلىالقدرةالناسبعضأررىوتوجدالكاباباسم

منبالرغمبها،يعشنالتيالأماكناومعرفةبل،الجنيات

،الأحيانبعضوفىللإنحر.مرئيةغيرمخلوقاتأنها

يعرففيمايدخلعندمارؤشهاللشخصيمكن

الحقولفيتوجدحلقاتوهي،الجنيةبالحلقات

الجنياتوتستمتع،الداكنةالخضرةحيث،والمراعى

.الحلقاتتلكفىبالرقص

يحكيهاالتيالرواياتمننوعينفيالجنياتتظص

الخيالية.الجنياتوقصصالأساطيروهما،الناس

القصصأما،حقيقةأنهاعلىالأساطيروتروي

منقليلفىالجنياتوتظهر،خياليةأنهاعلىفتروي

كثيراكتسبتوقدالأساطير.منكثيروفى،القصص

مئاتمنذكبيرةشعبيةالجنياتوقصصالمعتقداتمن

)سندمان(الرمالأنالأطفالمعظميعتقدفمثلأ.السنين

فيها.الرمالبذرأعينهمفيأضعاسويودإليلةكليأقط

بدلأالأمشانالأطفالتهبحيثالأسناناجنيةوهنالك

الخدةتحتالبديلةالسنوتضعفقدوها.التيالأمشانمن

يكونعندماوذلكالنقودملعضالماءكأسفىأو

بالغولتعرفشريرةجنيةوتختطفنائما.الطفل

علمدونبيوتهممنيخرجونالذينأجمناتواالأولاد

،الشريرةالجنيةأيضاالمسمى،الوحشالغولأما.آبائهم

المشاغبين.الأطفالفيختطف

بعضولكن،بالجنياتالاعتقادلدأمتىيعلمأحدولا

السماءمنطردتملائكةكانتالجنياتأنترىالروايات

نأالأخرىالرواياتترىفيما،الاثامبعضلارتكابها

الموتى.أرواع!كانتالجنيات

القصصمنالعديدالمؤلفونكتب.الادبفيالجنيات

وقد،السنينمئاتمنذالجنياتعنوالرواياتوالمسرحيات

الجنياتشكسبيروليمالإنجليزيالمسرحىالكاتبامشخدم

ليةحلمالهزليةالكوميديةمسرحيتهفيرئيسيةشخصيات

أوبرونالملكشخصيةعلىالمسرحيةهذهوتحتوي.صيف

،الجانقصصفيمعروفتانشخصيتانوهماتيتانا،والملكة
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استلهمقدشكسبيريكونقد.بوك،الشريرةالجنيةوعلى

منالختلفةالجانشخصيات.أيمنالأخيرةالشخصية

ية،الويكبوكا،الأيرلنديةبوكامثلالإنجليزيالشعبيالتراث

الإنجليزية.الخلوقروبن

فيشخصيةأهمأريلتدعىالتيالجنيةشمخصيةتعد

وصفاشكسبيركتبوقد.:العاعمفةمسرحية

روميوالتراجيديةحيتهفىمابللملكةرائعا

وجوليت.

ما967عامبيرولشارلالفرنسيالكاتبنشر

الإوزةقصصباسمالشعبي:التراقصصمنمجموعة

لاتزالالتيالقصصبعض!المجموتضمنتوقدالأم

القصصهذهإحدىوفي.الصيتذائعةشهرتها

تحولأنلسندريللاالطيبة10استطاعتالأسطورية

مرةأعادتهمثم،خيولإلىوالفئران،عربةإلىالقرعة

أسطوريةقصةفيويحكى.أعليهماكانواإلىأخرى

النائمة.الأميرةعلىبالموت".-شريرةجنيةبأنأخرى

نومإلىالموتوتحيلتتدخلأخرىطيبةجنيةأنغير

الفتاةبإيقاظوسيمأميريقووعندئذ،هادئطبيعى

لرقصأساساالقصةهذهوكا.خدها.علىبلمسها

تشايكوفيسكيبيترسيقاهألف)باليه(روسيمسرحي

.أم098عاموأنتج

الكاتباننشر،الميلادي:التاسعالقرنأوائلوفي

قصصمجموعةألمانيامنيم.وولهلمجاكوبالأخوان

الكاتبانشطرقولملجن،عنجريمحكاياتباسم

وتحدثنا،القليلةالقصص.فيإلاالجنياتلموضوع

تحولجنيةعنإستلتسكنرالمسماةالقصصإحدى

ذهب.إلىالقصب

صنعوهاالتيالقصصعلىالكتاببعضاعتمد

الهولنديالكاتبمنهم،الجنياتعنبأصهم

مجلداتمجموعةكتبالذ،أندرسنهانزكريستيان

.ام875عاموفاتهوحتىم835عاممنقصصاتحوي

الأساسيةالشخصيةأتت،.ابيتيالمسماةروايتهوفي

سحرية.زهرةمنالقصةفى

كتبفقدكولوديرلوالإيطاليالكاتبأما

.أم833عامفيشيوا..المشهورةروايتهللأطفال

مسرحيةوتضم.الجنمنشخصياالروايةوتتضمن

م.جالإنجليزيالمسرحيال!صاتبكتبهاالتيبانبيترالطفل

ذلكفىبماالجنياتمنعدداام409عامباري

بيل.تنكرصالمسرفيالرئيسيةالشخصية

فىتولكينارآر..جيهي.-.الإالكاتبوتعرض

الخيالية.الخلوقاتوبعضالجنياتمنلكثيرأعماله

،ام379عامكتبتالتى"هو.روايةمؤلفاتهوتشمل

فيمجلداتثلاثةمنالمؤلفة،الحلقاتملكورواية

فىالكاتبويصفأم(،559-1)549منالفترة

بالحكمةتتميزالتىالجنياتأجناسبعضهوبيتروأيته

أبدية.حياةبهاأرضفيوتعيع!،والعقلانية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الجنعنحريمحكاياتكريستيانهانز،أندرسى

العفريتوفيرا

نكسالشعبيالتراث

الجرملير

اهـ،926-)7012عليبنعمرسيدالجنيد

وصاحب،عربيأعمالرجل،(.أم2971-285

فىالإسلاميللحزبزعيماأصبح.شأنذوأملاك

لدفنفكتورياشارعفىأرضبقطعةوتبرع،سنغافورة

بمسجدسميمسجدبتشييدقامكما.المسلمينموتى

.ام84ءعامبنكولنشارعفيبنغالى

-سومطرةفيبالمبانجفىعليبنعمرسيدالجنيدولد

.أم918عامسنغافورةإلىورحلباندونيسيا،

.(ام-469،أهـ-)366يحيىجنيد،ابن

سعوديجامعىأستاذ"!الساعاتي"!جنيدبنمحموديحيى

المكرمةبمكةولد.والمعلوماتالمكتباتعلمفيمتخصص

الملكجامعةالادابكليةمنالليسانسعلىوحصل

ميزوريجامعةمنالماجستيرثمهـ،أ938عامسعود

والوثائقالمكتباتفىالدكتوراهثم،أم769عامبأمريكا

.ام83!عامالقاهرةجامعةالادابكليةمن

فىمكتبةأمينمنهاحكوميةوظائفعدةتقلد

قسمورئيسهـ،أ938عامسعودالملكجامعة

قسمرئيسثماهـ،193عامالجامعةبنفسالخطوطات

وتدرجهـ،ا693عامالمكتباتشؤونبعمادةالتزويد

المكتباتقسمفىأستاذدرجةحتىالجامعيةالمناصبفي

هـ.ا134عامالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامبجامعة

هـ،أ014عامالوطنيةفهدالملكمكتبةأمينتولىكما

عامتأسيعسهامنذالكتبعالممجلةتحريرورأس

ومن.الدارةمجلةتحريرهيئةفىعضووهواهـ،004

استبطان:العربيةالمكتبةوبنيةالوقف:مؤلفاته

بالمملكةوالنشرالتأليفحركة،الثقافيللموروث

بالمملكةالعربيالأدبأهـ(،)993السعوديةالعربية

صورةهـ(،أ93)9ببليوجرافيا-السعوديةالعربية

اهـ(،41)2الهجريالتاسعالقرنفيالعلميةالحياة

العربيالكتابعنللمعلوماتالقسريالفقدإشكالية

هـ(ا14)2
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الدرا!ساتفيالعالميةفيصلالمللثجائزةحاز

عبدالستارمإلدكتوربالاشتراكأم899عامالإسلامية

.المجالنفسفي،الجنسيةمصري،الحلوجي

)جدولالعالميةلمحملالملكجائزةأيضا:انظر

عبدالستار.،الحلوجى(؟الإسلاميةالدراسات

علىتقعسويسرا،غربىجنوبفيتاريخيةمدينة!جديص

يبلغ.الروننهرينبعحيث،جنيفلبحيرةالغربيةالنهاية

العاصمةمنطقةوسكان،نسمةأ59895)سكا7نها.2عد7د

مشهورةمدينةأنها!صما،جنيفإقليمعاص!ةوجنيف

تشاركلامحايدةدوأ!ةسويسراأنمنالرغموعلى.عالميا

مكاناتهيئأنهاإلاالعسكريةأوالسياسيةالتجمعاتفي

معظماكتبتقدر.أخرىلدولالمهمةللاجتماعات

انظر:.جنيففى،جنيفكمعاهدات،العالميةالاتفاقيات

.معاهدات،جنيف

القديمالجزءيقع.جزءينإلىجنيفالروننهريقسم

منوالكثيرومتعرجةضيقةشوارعوبهالنهر.جنوب

جونأنشأهاالتى،جنيفجامعةمنها،البارزةالمعالم

وقاعةبممأء95عامالبروتستانتىالإصلاحزعيه!،كالفن

الجزءويقععشر.اسمادسالقرنفىبنيتالتي،المدينة

كبيرةفنادقوبه،اضوننهرشمالجنيفمنالجديد

الأمأأعصبةئيسى11المركزكانالذي،الأموقصر

عامإلىأم029عامم!استمرتعالميةسلام)منظمة

العالميةالمنظماتارلمعفمأ.الأمعصبةانظر:أم(.469

المركزالانالأمقصروأصبح.جنيففىرئيسيةمراكز

المراكزإلىلالإضافة،المتحدةللأمالأوروبيالرئيسي

والصليب،العالميةالعملمنظمةمنلكلالرئيسية

أصشركاتأنكما.العالمىالكنائمك!ومجلسالأحمر،

والشركاتالمنظماتتوفر.هناكمكاتبكثيرةعالمية

فيأتىالوافدينوالعمالللمواطنينالوظائفمنالعديد

جنيف،فيللعملأخرىدولمنالوافدونالعمال

تساهمماوكثيراسكانها،عددمن3%0ويش!طون

جنيفمنتجاتومنالاقتصاد،فىالسياحيةالحركة

.والمجوهرات،والساعات،الثمينةاليدساعات

حيثمستعمرةالرومانأقامتقريبا..مق05عامفي

جنيفكانت،الوسطىالعصوروخلال.الانجنيفتقع

عشرالميلاديالحاديالقرنوفيبرغنديا.منطقةملوكمقر

للإمبراطوريةمحلئامحكومةمدينةجنيفأصبحت

،الميلاديعشرالسادسالقرنوخلال.المقدسةالرومانية

ل!بروتستانتية.مركزاجنيفأصبحت،كالفنقيادةوتحت

مقاطعةانضمتأم،815عاموفي.جون،كالفنانظر:

الاتحادسميالذياسمويسريالكانتوناتلاتحادجنيف

الكونفدرالي.السويسري

فيالبحيراتأكبرمنجنيفبحيرة.دحيرة!جدي!،

الطبيعيالخزنبفعلالبحيرةهذهت!ضنت.أوروباأواسط

منهاجزءويقع2،كم585مساحتهاتبلغ.الرايننهرلمياه

البحيرةتشبهفرنسا.فيوالباقىسويسراداخل2كم365

لاكالفرنسيةباللغةاسمها.كم07طوأ!هيبلغهلالشكل

الناطقونالسويسريونويسميها،ليمانلاكأوجنيفا،دي

جينفرسى.ذيبالألمانية

وتحيط.الصافيةالزرقاءبمياههاالبحيرةهذهوتتميز

الألبجبالتضم،الرائعةالحبالمنسلسلةبالبحيرة

الطرفعلىجنيفمدينةوتقعجورا.وجبالالفرنسية

الشرقيالساحلمنوبالقرب.البحيرةمنالغربى

المشهورالقديمتشيلونحصنفيهاجزيرةتوجدللبحيرة

سجينبعنوانبايروناللوردأضمعارفيذكرهوردالذي

تشيلون.

جديصبحيره

تعنىاتفاقياتجنيفمعاهدات.معاهدات!جديص،

زمنفيوالمصابين،والأسرى،للمدنيينالإنسانيةبالمعاملة

عامجنيفمعاهداتمنمعاهدةأولىوقعت.الحرب

الأوروبية،الدولجميععليهاووافقت،أم486

الجنوبية.وأمريكاآسيادولوبعض،المتحدةوالولايات

مأ949وأم929وأم609اتفاقياتوأضافت

.جديدةقراراتام779و

علاجمثلفقرأتعلىجنيفمعاهداتتشتمل

القتالمواقعفىالسمكريينوالمرضىالمصابينورعاية

ا!-:.سويسر

.،جحبرتربهن!

الرثيسبالحزلطةملطقة

شمفا6صطولىحط63/لم!بر7

سمالىصلى،سسويسرا!---
!لأا*!فدم.بإكل!-أ!ائببر-)

ةموررصلييرطيسب-*3ثلورالمجديغلملتلم!ا-تلتحشا

أونضى7.-ء------كاء/

حبمالآ؟!عر7.ي!لحصص-يمضحص،،،أقي؟آ-!ألليلي

لم-+3-7سسة----ت---ت---ك!ب!سرومو

-*!لميحيرثجب!?لم!!ا!-*--

نسافر1،!3مم!صص"س*نولرلىص--حححولص!سا!"ئم:-لأ-نم"ولورطكه

لم،،لم7!صء،!حاليسي!

لمس،ع/!صع6!3*لأحا+-،لاانخلىأ

؟ر!اكم!*"/كيلم

ء..لم*!*ءصمصر،عجسفى!!ع1*لأ

لمور3!يم-أس!سلىص*لمجىمورس،سر!ن!ات

لأ5!ضء-7ا**(دومياىد

-لمجوح6--م(3)!لبم

ء-س-؟كاكا.إ!!*ء!فرنساأ،أالدم60*ء6؟لأ
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كما.الأسرىومعاملةقةالغاالسفنوطاقموالجرحى

أثناءفيوالمليشياتعين"واالمدنيينحمايةذكرت

والجرحىالموتىعلىفصطرقاوحددت.الحرب

أسرهمإلىمعلوماتوإرسال

حمايةعلىجنيفمعاهداتاشتملتكما

علامةعليهوضعتوما،-.االنقلووسائلالمستشفيات

ولقد.للسلوكأخرىقوانينوفقراتالأحمر،الصليب

عامةمبادئبوصفهااتالمعاهذهالدولمعظمتبنت

الجيمق.أفرادلسلوك

الأحمر.الصليب؟الحربأسيرأيضا:انظر

مراحلمنمبكرةمرحلة.نباتأوحيوانالجئين

الأولينالشهرينطوال-..الإنسانويعتبر.نموه

ويتكون.جنينبأنهبعدئذويعرفالنمو،منتقريبا

فييأخذوعندما.فقطيا.بضمعمنالبدايةفيالجنين

الأمرآخروفى،الانقسامفيالخلاياهذهتبدأالنمو،

ذلكبعدتشكلالتيلخلايامنترليوناتإلىتتضاعف

الكلي.الكائن

التيوالوظيفةالموضعتحديد.أ-يتمالجنيننمووأثناء

وينموبعد.فيماالبالغئنأفيالخلاياهذهستتولاها

ويطلقطولآ.سم05إلى52حواليمنالإنسانجنين

علماءالأجنةعلمفىن.-!الذينالعلماءعلى

البذرة،النباتانظر:.الأجنة

الفقارياتجميعفي..ء.االنمومراحلوتكون

إلاتماما،متشابهةالبدايةفىعظميةهياكلبها)حيوانات

المحيط،والوسط،المكان:منبينهافيماتختلفأنها

.الولادةالنمويتطلبهالذيوالوقت

والثديياتالبشرفىلولادةقبلالنموفترةوتسمى

الجنينأوالمبكرالجنينمحملويسمى.الحمل!ترةالأخرى

الإخصابيستهل.الحمل:حدوحالةأوالحملالمتأخر

الحيوانية.الأجنة.تكوينعمليةالتلقيحأو

والبيضة(جنسيةذكرية)خليةالنطفةاتحادهووالإخصاب

(.جنسيةأنثوية)خلية

عادةبالنطفةالحيوانيةص..-االخليةإخصابويتم

فيالإخصابيحدثنالإ.وفى،الأنثىجسمداخل

الحمليتشكلتطوراالأكثرالحيواناتوفي.فمالوبقناة

عمليةبعدأولأبه(-اوالنسيج)الجنينالمبكر

حتىفالوبقناةفيلأسفلايتحركثم.الإخصاب

(.الأنثىفىالتناسليز.امن)جزءالرحمإلىيصل

جزءعلىمتقدمجنينلفظءالأولالأسبوعنهايةوفي

الجنينوحمايةبتغذيةالرحمويقوم،الإنسانفيالحملمن

.الولادةقبلالمتكون

مميزاتمنكثيرالجنينإلىينتقلالإخممابأثناءوفي

الصبغياتوتتحد.القامةطولأوالشعرلونمثلالاباء،

لتكونوالبييضةالمنويالحيوانمن)الكروموزومات(

منمكونةخيطيةأجمساموالصبغيات،الجنينصبغيات

تحددأنهاكما،الموروثةالسماتتلكتحددالتيالجينات

التكاثر.انظر:والنمو.التطورعمليةونمطجنس

اللاقحةوتنقسم.باللاقحةالخصبةالبييضةوتسمى

الخلاياهذهوتنقسم.الجنينتكونبدء2أثناخليتينإلى

منالسلسلةهذهعلىويطلق.صغيرتينخليتينإلىتباعا

حجميتغيرلاالمرحلةهذهوفي،التفلجالانقسامات

الخلايا.عدديزداديرلكن،الجنين

منالأولالأسبوعخلال.الإنسانفيالجنينتشكل

مصمتةكرةالأمربدايةفىالمبكرالحمليصبحالإخصاب

ذلكبعدالتوتيةوتتحولالتوتية،باسمتعرفالخلايامن

طبقةوللبلاستولة.بلاستويكييسأوبلاستولةإلى

بهاأنكما،الغذائيةالجرثومةتسمىالخلايامنخارجية

أثناءوفي.الجنينيةالجرثوم!تسمىالخلايامنداخليةكتلة

الرحمببطانةنفسهاالغذائيةالجرثومةتلصقالثانيالأسبوع

خلالهامنالتيالأغشيةهيوالمشيمة.ا!لشيمةوتصبح

خلالهاومن،والأكسجينوالماءالغذاءعلىالجنينيحصل

الأمدممنالغذاءويؤخذ،الفضلاتمنالجنينيتخلص

.الفضلاتيمتصبدورهالذي

منشهرينبعدجيدةبصورةالمشيمةوتتشكل

هذاويمثل.السريالحبلبولمساطةبالجنينوتتصل،الإخصاب

المشيمةوتمتص.والأمالمتقدمالجنينبينالحياةخيطالحبل

مدإلىالموادهذهوتعسري،الأممنوالأكسجينوالماءالغذاء

فضلاتوتحمل.السريالحبلفىدمويةأوعيةخلالالجنين

مدبواسطةوتمتص،السريالحبلخلالالمشيمةإلىالجنين

.الأممنهاتتخلصوبعدئذ،الأم

الجنينيةوالجرثومةالخلايامنالداخليةالكتلةتنقسم

وأالجنينيالقرصلتكونالانقسامنوابخوتنتظمللبلامشولة

الرهلىأوالأمنيوسيالتجويف؟تجويفينبينالصفيحة

الجنينيالقرصيأخذالرأبعالأسبوعأثناءوفي.المحوكيس

طبقاتثلاثمنالقرصهذاويتكونأنبوبياشكلا

الحيوانية،الأجنةجميعفيالطبقاتهذهوتوجدجرتومية،

طبقةهىالطبقاتوهذهالبشر.حتىالأرضديدانمن

الأديمبمالإكتودرمأوالظاهر()الأديمالظاهرةالمضغة

)الإندودرم(.أوالباطنوالأديم(،)الميزودرمأوالمتوسط

فيالجاسترولهأوالبطينةالجنينيسمىالمرحلةهذهوفي

منوالأعضاءالأنسجةمختلفوتنشأ.الحياةصورأدنى

المخالخارجيةالطبقةتكونحيث،جرثوميةطبقةكل

العينمنوأجزاءوالأظافروالشعروالجلدالعصبىوالنسيج
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أمحظامواوالعضلاتالقلبالوسطىالطقةوتكون.والأذن

التناسسلية.والأعضاءالدوريوالجهازوالغددوال!طىوالأوتار

داخليةوأعضاءأضنفسيواالهضمىالجهازينبطانةوتنشأ

الداخلية.الجنينيةالطقةمنمعينة

يكونالإخصابحدوثمنالأولأصشهرانهايةوفي

ملم.6حوالىطولهبلغقدالأنبوبىالشكلذوالجنين

متطاولةبارتفاعاتومعلمة،منحنيةالرأسمنطقةوتكون

وتصبح.للسمكةالخيشوميةالفتحاتمثلوأخاديدضيقة

الوجهمنجزءابعدفيماوالأخاديدالارتفاعاتهذه

جانبىعلىالموجودة)الانتفاخات(البراعمأما.والرقبة

توجدكما،الأرجلةالأذربمكونةبعدفيمافتنموالجنين

الجسيداتتسمىنسيجيةأخرىقوالبأومجموعات

مكونةالجسيداتهذهوتنمو،الجنينظهرطولعلىوذلك

الختلفة.والعضلاتالعظام

تكونأثناءفيالأعضاء.تكونأوالتعفية

معينة،لمواضعالخلاياتتحرك،الجنينفىالأعضاء

كلايزلعمليةتخضعثممراراالخلاياهذهوتنقسم

الخليةهيالمتمايزةوالخلية(.الخليةلنوع)تخصيص

ممبي!فعلى.الحيالكائنفىمخصصةوظيفةلهاالتى

خليةوسطيةجرثوميةميزودرميةخليةتصبح،المثال

تحديديتمفإنهوعموما.عصبيةخليةوليعستعضلية

فيالجنينفيالخليةهذهموضعطريقعنالخليةوظيفة

وجودفيالعلماءويعتقدللنمو.المبكرةالمراحلأثناء

تتحكم،المنظماتتسمىالخلايامنمعينةمجموعات

هؤلاءيعتقد،كماوتمايزهالجنينت!صينفطعامةبصورة

الأخرىالخلاياعلىتؤثرالمنظماتهذهأنالعلماء

مادةتسمىكيميائيةمادةطريقعنوذلكوتوجهها

المنظم.

والأبن،العذاء،امتحطصقي-..،9حواليويرلىسم52.حوالىطوأ!هيملغ.الأسحوعأسابئو!حص!شةالع!رمنيسلعبشريجنين

.السريالحملعبرللجسيرالموادهدهوتتدفق(.الصورة)أعلى،المشيحة!ينسئالأمم!والماء،



953مدينة،جنين

الدجاججنينيتكونكيف

سوداء.كبيرةعيورلل!نيظوأيامستةبعدالعيونتشكلتالحضانةمنأيامأربعةبعدالجينن-البيصة،وضعبعدساعةعشرةاثنتا

الحركة.علىقادراالجنينويكود.والأطراف.امنجداصغيرأبيفه!قرصشكلفي

كارر"كؤيم

-!ك!،بر!كالأ4ءكا4!كا!وكل!كا!4ء؟*

!-كا!

القثرة.كصرفيالجنينيبدأيوما21بعد،والخال!الريشيتكوديوما،17بعدتقريبا.4الجينطوليبلغيوماأ1بعد

يومين.ذلكيستعرقوقد.الكتكوتصوتسماعويمكن

المناطقعنفصلتام489عاموبعد.نابلسبمدينةمثل،خلقيةعيوباللجنينغيراالنمويسبب

المناطقعلىارتباطهاواقتصرفلسطينمنالمحتلةالشماليةمشوهةقدمظهورأو،ةوايدفىأصابعستوجود

الغربية.الضفةفيالجنوبيةأخطاءبهاصبغياتعنالعيوتلكتنتجوقد،خلقة

أحدعلىتشرفلأنهاخاصةأهميةالمدينةولموضعتسببهاأوكليهما!أو.الوالدأحدمنالجنينيتلقاها

نابلس.جبالإلىالمؤديةعامرابنمرجسهلمداخلأوالعقاقيربعضأوع:الإمثل،خارجيةعوامل

نهريرفدانوادلمجينبينمحصورةرقعةفوقالمدينةوتمتد.الجنينبتأثيرهاوذلك،الفيروسات

المقطع.الموسوعةفي!ذاتمقا!ت

عندماالبريطانيال!نتداببدايةحتىقريةجنينظلتالت!كاثرعلم،الأجنة

سسكانهاعدديتجاوزولم.جنينلقضاءمركزاأصبحتا!لابئرة

عامنسمة2و726إلىووصل.نسمة2و...آنذاك

.أم319عامنسمة22774إلىالعددزادثمأم229تقعفلسطينيةعربيةمدينة.-.مدينة.مدلئة!جئين،

نسمة.4403السكانعددبلغأم049عامأواخروفيبسببالاسمبهذاصص.المحتلةالغربيةالضفةعلى

.ام459عام.0993ثمألف33بسكانهاعدديقدبها.تحيطالتيالجنائن

اللاجئينأفواجتدفقتأم،489عامحرببعدفشلوالكنهمام489عاماحتلاالصهاينةحاول.نسمة

إلىأم059عامسكانهاعددفزأدجنينعلىالفلسطينيينعامأحتلوهاأنهمإلاعنهاالعرالمدافعيناستبسالأمام

14)204نحوام619عاموبلغ.نسمة000.01وتعد.الغربيةالضفةأجزاءبقيةاحتلوامثلماأم679

مننتج.وقدنسمةألف03بم7891عاموقدرنسمةالجبليةالبيئة:جغرافية"بيئاثلاثالتقاءخطالمدينة

المدينهةفيالاقتصاديةالأحوالترديالسكانيالضغطالغور.وبيئةالس!يةوالبيئة

وإلىللأردنالشرقيةالضفةإلىبشريةهجرةوحدثتالبريطانيالانتدابزمن.جنينمدينةارتبطت

الخلئالعربي.بلدانارتباطهاجانبإلىوحيفا-.واعامرابنمر!بسهل



الجنده0.5

بيناتفاقعنتكهناتبدأتأم،599مارسفى

نطاقلتوسيعالفلسطينيةالتحريرومنظمةإسرائيل

إلىجنينمدينةبإضافةوذلكالفلسطينيالذاتىالحكم

للاتفاقوطبقاأريحا.-غزةفىالذاتيالحكملمملطة

أولجنينتكونأن،تقررام599ممبت!بر28فىالموقع

منهاالإلحرائيليالإحتلالجيشسينسحبالتىالمدن

الغربية.الضفةفىالمدنخارجانتشارهإعادةأجلمن

مصرمثلدودةمنأكثرعمدةعلىيطلقا!عماالجئد4

معلوماتولمعرفةإستركينى(.)جنيهوبريطانياوالسودان

انظر:،أسمودانيواالمصريالجنيهمنك!!عنمفصلة

)الإستردينى(اخبريطانىالجنيهأما.العربيةالدولعملات

فئةهمنورقيةعملةوتوجدجديد،بنس01.فيساوي

أصدرتقدبريطانياوكانتجنيها.5و.02وأو.

جنيه.000.1إلىتص!أعلىفئةمنماليةأوراقاسابقا

معدنيةقطعةالبريطانيةالحكومةأدخلت،أم837وفي

عنتوقفتالذي،الورقىالجنيهمنبدلآواحدجنيهبقيمة

.أم849ديسمبر31فيإصداره

عملةبريطانياشيتتداوتكانتأم،319عاموحتى

سك،ذهبيإنجليزيحميهتدعىواحدجنجهبقيمةمعدنية

باليونايتبعدفيمايسمىوأصبح.أم948فىمرةلأول

جيمسعهد!واس!ضلندأإنجلتراتوحيدلذكرىتكريما

واختار.م3061فيالدولت!تملكأصبحالذي،الأول

لأولوصدرت،نقديةوحدةالذهبيالجنيهالثالثجورج

نصفبقيمةمعدنيةقطعسكتكماأم.817عامفيمرة

حالياوتستخدم.جنيهاتوخمسةوجنيهين،ذهبيجنيه

معالتعاملفىأخرىذهبيةمعدنيةوقطعالذهبيةالجنيهات

بالذهب.الدفعتطلبالتىالدول

لها،تبيعهمماأكثرأخرىدولمندولةتشتريوعندما

مقبولة)عملةدوليةبعملةالفرقتدفعأنعادةعليهاينبغى

عملةغالباالبريطانىالجنيهويستخدم(.واسعنطاقعلى

الأمريكيةالمتحدةالولاياتودولارالذهبأنبيد.دولية

رئيسيتين.دوليتينعملتينيعدان

الملكةصورةوجههعلىتوجد،بريطانيجنيهبقيمةمعدنيةقطعة

لريطانيا.أجزاءأحدرمريوحدالاحروحههوعلى،الثاليةإليراليت

شلنا21يعادلكانقديمةكعملةالإنجليزيوالجنيه

منالمجلوبالذهبمنأم663عاممرةلأولضربتوقد

المنطقة.بالمممالجنيهوسميغينيا

الجنيه.الظر:.الإسترلينىالجئيه

الجنيه.انظر:.الدهبىالإنجليزيالجنيه

)حقائقالسودان،الجنيهانظر:السودائي.الجئيه

)السودان(.العربيةالدولعملاتموحرة(،

الدولعملات،الجنيهانظر:.المصريالجئيه

موجرة(.حقائق)حدولمصر)سصر(؟العربية

البوصلة.انظر:.الأصليةالجهات

الإسلاموفىالأعدأء،مدافعةفيالوسعاستنفادالجهاد

درءاأو،لعدوانرداالكفارمنذمةعقدلهمليسمنقتال

والأمنللعدلإقراراأو،ضلالةمنتحريراأو،أغتنة

منيعدبهذاوهوالعليا.هياللهكلمةلتكون؟والسلام

حقاللهفيوجاهدوا):تعالىقال،الإسلاميةأصشعااأه!ا

آمنواالذينإن):سبحانهوقوأسه.78:احح!جهاده

الله!سبيلفيوأنفسهمبأموالهموجاهدواوهاجروا

.27:لألفالا

بهقامإذاكفايةفرضوالمحاربينالكفارقتال.حكمه

لقولهوذلكالاخر،بعضهمعنسقطالمسلمينبعض

كلمننفرفلولاكافةلينفرواالمؤمنونكانوما):تعالى

رجعواإذاقومهمولينذرواالدينفيليتفقهواطائفةمنهمفرقة

منعلىيتع!تأنهغيرأ.22:ا!هودةا!يحذرونلعلهمإليهم

مسلمةدياراالعدويداهموعندما،المسلمينإمامعينه

فانفروا(استنفرتم)واذاوومهلقولهعين،فرضفيصبح

عليه.متفق

كالجهادفرضلهفال!عدادالجهاد،حكمذاككانفإن

بإحضارالإعدادويكون.لهوسابقعليهمقدمأنهغير

تعالى:قال،أنواعهل!!افةالحربىالعتادوإيجاد،الأممباب

ترهبونالخيلرباطومنقوةمناستطعتممالهموأعدوا)

.06:الأسفالا*!وعدوكماللهعدوبه

الصالحةالنية-اأركانأربعةعلىيقوموالجهاد

الأبوينرضا3-مسلمإماموراءكونه2-العدةوإعداد

.الإمامطاعة-4

يكونأنالجهادفيالنية.العدةوإعدادالصالحةالنلة

رسولسئلفقدغير،لاتعالىاللهكلمةإعلاءمنهالغرض

فىذلكفأيرياء،ويقاتل،حميةيقاتلالرجلعنعثة!الده

فهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتل)من:فقال؟اللهسبيل

6
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بالنياتالأعمال)إنما:عيطوقو.عديهمتفق(اللهسبيلفي

العدةالمجاهديعدالنيةنب.ونوى(،ماامرئلكلواكلا

.القتالأدواتمناللازمة

يجوزلا.وبإذنهرايته"ؤمسلمإماموراءكونه

ض!ل!ل!:لقولهإمامبدونا!أنعددهمقلوإنللمسلمين

لاكذلك.الطراليرواه(.أحدفأمرواثلأثةكنتم)إذا

آمنواالذينأيهايا):تعالىل،إمامبغيريقاتلواأنلهميجوز

.15النساء:!منكمالأمروأوالرسولوأطيعوااللهأطيعوا

وأأبوانلهكانلمن"والإذنالأبوينرضا

للرجلصتنلإيهلقولهالرابعكنهواالحياةقيدعلىأحدهما

:قال،نعمقال؟والداك)أالجهادفياستأذنهالذي

وأ،القريةالعدوداهمفإن.البخاررواهفجاهد(ففيهما

الأبوين.إذنيسقطفإنه،الرجلاللإمامعين

فقد،وماتللإمامعاصوقاتلفمن.الإمامطاعة

شيئا،أميرهمنكرهمن)ووئي!:لقوله،جاهليةميتةمات

السلطانمنخرجالناس.أحدليسفإنه،عليهفليصبر

مسلم.رواه(جاهلية"ماتإلاعليهفماتشبرا

جهاد-ا:فيتتمثلاعأ.أربعةللجهاد.أنواعه

الشيطانجهاد3-الفساقجهاد-2والمحاربينالكفار

النفس.جهاد-4

تعالى:قال،بالنفسويكون.الكفاروالمحاربينجهاد

وليجدواالكفارمنيلونكم.الذقاتلواآمنواالذينأيهايا)

ويكون.231:التوبة!المتقينمعاللهأنواعلمواغلظةفيكم

غزا(.فقداللهسبيلفيزيا.جهز)منعلنط:لقولهبالمال

عديه،متفق(خدعةالحرب!س!:لقولهباللسانويكون

وأنفسكمبأموالكمكين:ا)جاهدوا!سور:وقوله

أحد.رواه(لسنتكموأ

بينالحيلولةمنالمجاهد.-يتحقق.الفساقجهاد

واللسانباليدذلكفيداويكون،وفسقهمالفساق

،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأ)منعلط:لقولهبموالقلب

وذلك،فبقلبهيستطعلمف!،فبلسانهيستطعلمفإن

مسلم.رواه(الإيمانأضعف

بالمؤمنللوقيعةدائمانايسعى.الشيطانجهاد

وجبللإنسانعدؤا.أولذا،لهالغوايةبتزيينوفتنته

وترك،الشبهاتمنبهيأتىمابدفعذلكويكون،جهاده

باللهيغرنكمولا):تعالىلقوالشهواتمنيزينهما

حزبهيدعوإنماعدوافاتخذوهعدولكمالشيطانإن!االغرور

.5،6طر:.السعير!أصحابمنليكونوا

بالسوء!لأمارةالنفسإن):تعالىقال.النفسجهاد

البوصير:قالكما53.يوسهـ:

على.تهملهإنكالطفلوالنفس

ينفطمتفطمهوانالرضاحب

النفسوجهادبالجهاد،يكبحجموحالنفسفهوى

بها،وتعمل،الدينامورتتعلمأنعلىبحملهايكون

وجهادرعوناتها،ومقاومةهواها،عنوبصرفهاوتعلمها،

)المجماهدكل!تد:اللهرسلقالالجهادأنواعأعظممنالنفس

(.اللهفينفسهجاهدمن

الجهادمشروعيةفيالحكمةمنالجهاد.حكمة

العدواندفعمنذلكيتبعمامعوحدهاللهيعبدأنبأنواعه

وصيانة،الحقوقورعايةوالاموالالأنفصروحفظوالشر،

فيالفتنةمنوالتوقيةالفضيلةونشرالخيروتعميم،العدل

ويكونفتنةتكونلاحلىوقاتلوهم):تعالىقال.الدين

لكبح،خلقهفياللهفطرةوهو.!3:الأنفاللله!كلهالدين

قال،الناسبينوالطمأنينةالأمنوإشاعة،المتسلطينتسلط

لفسدتببعضبعضهمالناساللهدفعولولا):تعالى

.152:البقرة!العالمينعلىفضلذواللهولكنالأرض

اعتداءبردالمثالىالمسلمالمجتمعتكوينالجهادفأهداف

حتىالناسعنالفتنةوإزالةالمسلمينعلىاعتدىمن

الدولةوحماية،عائقغيرمنأدلهتوحيددلائلإلىيستمعوا

الكفار.شرمناللإسلامية

فيوالاستشهادالجهادفضلفيوردالجهاد.فضل

والأحاديث،القرانيةالنصوصمنكثيرتعالىاللهسبيل

أدلكمهلآمنواالذينأيهايا):تعالىقولهذلكفمن،النبوية

ورسولهباللهتؤمنونرزأليمعذابمنتنجيكمتجارةعلى

نإلكمخيرذلكموأنفسكمبأموالكماللهسبيلفيوتجاهدون

منتجريجناتويدخلكمذنوبكملكميغفر-":تعلمونكنتم

الفوزذلكعدنجناتفيطيبةومساكنالانهارتحتها

عنسئلوقدعل!،الرسولوقول.أأ-2.:الصى!العظيم

سبيلفيومالهبنفسهيجاهد)مؤمن:فقال؟الناسأفضل

عديه.متفقتعمالى(الله

التزاماتكلالإسلامفيالمرأةتتحمل.المرأةجهاد

البخاريروىلمابالنفسالقتالإلاأنوأعهوتمارسالجهاد

رسوليا:قالتعنهااللهرضيعائشةعنصحيحهفى

الكن!م!فقالنجاهد؟أفلاالعملأفضلالجهادنرى!الله

مبرولأ.حجالجهادأفضل

الفتوح؟حروب،الردةبمالإسلام:أيضاانظر

لإسلامية.ا

صلةذاتهيئةالأسترالىالاستخباراتجهاز

،العاممديرهايعدهاالتىالمعلوماتتجمعالبلادبأمن

سرية.ومعظمهاالاستخباراتالمعلوماتهذهوتسمى

.البرلمانأمامالاستخباراتجهازعنمسؤولالعاموالمدعي

عامالاستخباراتجهازالفيدراليةالحكومةأنشأتوقد

.أم949
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تستقبل)كيفالراديوالراداربمانظر:.الا!ل!ر

إيصاحى(.)رسمالهاتفبمالدقةالبالغالنظامالإداعية(،البرامج

)أحهزةالإطفاءفرقةانظر:.يالحرلقالإلدارجهار

(.الأوتوماتيةالإنذار

عدىيساعدإد!صترونيجهازيالسطوالإددار!جهاز

منذلكوغير،والمنازل،والمكاتب،السياراتحماية

لغر!نيستحدمو،اللصوصضدالأحرىالمبانى

يألتنبيهوثانيهما،اللصوصلتخويفأولهما،رئيسيين

لاستخدامالتنبيههداويتم،الشرطةلاصعتدعاءشخص

شريط.علىمسجلةأصواتأوأضواءأوصفارةأوجرس

جهازأجزاء،ثلاثةمنالأجهزةهذهمعظموتتكون

جهازاويقوإنذار،ووسيلة،تحكمووحدة،إحساس

التح!سموحدةإلىإشارةفيرسل،اللصبكشفالإحساس

الإنذار.بإطلاقتقومالتي

وأ،اختراقهتمأ!ذياالموقعفيالإنذارأجهزةوتنطلق

شركاتبعضوتقوم،الموقعينكلافىأوأخر،موقعفي

منبالعديدالموجودةالإنذارأجهزةبوصلالخاصةالامن

المو!إلىحارمئاترس!!ثم،مركزيةمراقبةبمحطةالمنازل

آخرجهازأيأو،آلىهاتفجهازمنإشارةصدورفور

بالسطهوالإنذارأجهزةمنألواعوهناك،بالمحطةموجود

.مباشرةالشرطةبتنبيهتقوم

وقدبالسطو،ا!لإنذارأجهزةم!أنواععدةوتوجد

بها،المستخدمالإشعارجهازنوععلىأساساصممت

مفاتيحعلىيشتملالإشعارأجهزةمنشائعنوعوهناك

بجانب،شباكأوبإطاربباببأسلاكمتصلةكهربائية

وأالبابأحداقتحمفإذا،التحكميةبالوحدةاتصالها

نوعويوجدالإنذار،باطلاقكهربائيةدائرةتقومالنافذة

رفيعةمعدنيةرقيقةمنيتكونالإشعارأجهزةمنآخر

الرقيقةتنكسرالنافذةأحدكسرفإذا،نافذةبإطارمتصلة

اللاسلكيالإشعارجهازويشتملالإنذار،فينطلقأيضا،

بإرسسالالمرسلهذاويقوم،ببطاريةيعملمرسلعلى

التحكم.وحدةإلىسلكيةلاإشارات

الإشعارأجهزةمنآخرنوعيوجدذلكجانبإلى

منمرئيةغيرحزمةالجهازهذاويرسلكهربائيةبعينمجهز

الإنذارفينطلقالنوافذ،أوالأبواببينالحمراءتحتالأشعة

وتطلق،الضوئيةالحزمةهذهشيءأوشخصنيخترقحينما

وضعهاوشم،بالضئغطإنذارهاالأخرىالأجهزةبعض

السجاد.تحت

كشفالإنذارأجهزةأنواعبعضوتستطيع

)موجطتدقيقةموجطتيرسلماومنها،الحركة

معينة،مساحةخلالمستمرةبصفةالصغر(متناهية

تلكفيحركةأيعندالموجاتنموذجيضطربحيث

وتستطيعالإنذار.ذلكإثرعلىفينطلق،المساحة

لمرورهانظراعريضةمساحةكشفالدقيقةالموجات

أجهزةمنآخرنوعوهناك.ال!ثاثرالجدرانخلال

ذات-صوتيةفوقموجاتيرسل،بالحركةالإحساس

هذهوتقوم.معينةمساحةخلال-النغمةعالىصوت

الجدرأنأنإلآ،الدقيقةالموجاتعم!بنفسالموجات

طريقها.فيعائفاتقفوايلأثاث

فىالرطوبةكيةمنيزيدجهازالثرطيبجهار

طريقعنالجهازيعملالهواء.تيارفيأوالداخليالهواء

عنأو،مبتلسطحمنأووعاءمنبالتبخرللمياهأسمماحا

تحتويالتىالهواءغسلمقصورةخلالالهواءتمريرطريق

الرطوبة.منكميةعلى

الجوأضوفيرالصناعةفيالهواءترطيبأجهزةوتستخدم

أجهزةتساعدكما،معينةموادتصنيعأولاختبارالملائم

ومنعالمنازلفياسساكنةأممهرباءاتقليلعلىالترطيب

هشة.تصبحأنمنوالأثاثالخشبيةالهياكل

الشتاءفىالترطيبأجهزةالناسم!كثيريستخدم

الهواءإنوحيثأكثر.براحةالشعورعلىلتساعدهم

الجيوبإثارةعلىويساعدجداجافايكونالمساحن

هذهمثلتقليلعلىتساعدالترطيبأجهزةفإن،نفيةالأ

الجلد،منالرطوبةتبخرعمليةمنتب!!أنهاكما.الإثارةا

يشعرونالناسيجعلمماالتبخر،تبريدأثريقلوبذلك

أقل.حرارةدرجاتتحتأكبرءبدف

الرطوبة.بمالرطوبةمزيلالهواء؟تكييف:أيضاانظر

التكاثر(بمالجسم)أجهزةالأسماكان!:.التئاسلجهاز

)الأعضاءالحشرة(بمالتناسلي)الحهارالإنسانجسم؟البشري

(.الحسم)أجهرةالطائر(،الداخلية

.الدواران!:.لدهليزياالجهار

الجسم.خلالالدمتحملشب!سةالدوريالجهار

جداالبسيطةالأنواععدافيما،الحيواناتبكلويوجد

.الدوريالجهازمنمانوعلهاوالتيمنها،

)حيواناتاللافقرياتلعضفيالدوريالجهازيتكون

الأنابيبمنبسيطةشبكةمن(،فقريعموددون

أجزاءالأخرىاللافقرياتبعضتملككما.والفراغات

الأوعيةمنجهازخلالبالدملتبعث،كالمضخات

والفقارياتالإنسانعندالدوريالجهازأما.الدموية

عضومنأساسافيتكون(،فقريعمودلها)حيوانات
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تلكوتحمل.الدمويةالموعيةمنوشبكة)القلب(الضخ

31.أجزاءخلالالدمالأوعية

بالغذاءالجسمخلاياءنسانافيالدوريالجهازيزود

ثانييحملنفسهالوقتفي،لحياتهاللازمينوالأكسجين

تلكعنبعيدأالفضلاتمنوغيرهالكربونأكسيد

درجةتنظيمعلى،الدوريالجها.يساعدكما.الخلايا

منالجسمتحميموادعلىيحتويوكذا.الجسمحرارة

ينقلالدوريالجهازفإنذإلىوبالإضافة.الأمراض

أنشطةتنظيمفىتسهم،تالهورمو.تسمىكيميائيةمواد

الدوريالجهازالمقالةهذهوتنا-.الجسمأعضاءمختلف

الخصو.وجهعلىالإنسانفي

الدورىز.ااجزاء

أجزاء:ثلاثةمننسانالدوريالجهازيتكون

بعضويعد.الدم3-يةالدالأوعية2-القلب-ا

التىالأوعيةوكذا،اللمفالمسمىالمائيالسائلالعلماء

الجهازان!:.الدوريز.امنجزءا،عليهتحتوي

.اللمفاوي

ضخعلىيعمل،أجوفعضليعضو.القلب

جنب.إلىجنباتوجدان..".منويتكون،الدم

وتنقبضان،الدماستقبال.المضختانهاتانوتنبسط

منالأيسرالجانبيعمل.للخارجالدمإرسالعند

حيث،الأيمنبالجانبالتيتلكمنأقوىمضخةالقلب

فيالخلاياإلىوتبعثهئتينامنالدمالمفمخةتستقب!

علىالأضعفالمضخة---بينماالجعسم،أنحاء

وتبعثه،الجسمأنحاءفىالخلامنالدمالأيمنالجانب

الرئتين.إلى

معقداجهازاالدمويةالأوعيةتكون.الدمويةالأوعية

أنواعثلاثةوهناك.الجسمأنحاءفيالمتصلةالأنابيبمن

الدمتحملالتيوهى،ايينا:الأوعيةتلكمنأساسية

القلب،إلىالدمتحملاوهي،الأوردةبمالقلبمن

تصلجدارفيعةدموية-ءأووهى،الدمويةالشعيرات

.بالأوردةالشرايين

البلازما،اسمهسائلمنأساالدميتكون.الدم

ا!لشكلة.بالعناصرتعرفاالموأدمنأنواعوثلاثة

علىتحتويولكنهاالماء،منأساساالبلازماتتكون

منالثلاثةوالأنواع.اخرىوموادوالمعادنالبروتينات

الدموكرياتالحمراءالدمكريات:هيالمشكلةالعناصر

الحمراءالدمكرياتوتحمل.الدمويةوالصفيحاتالبيضاء

الجسم،أجزاءخلالبوناأكسيدوثانىالأكسجين

منالجسمحمايةفيء..االدمكرياتتساعدبينما

علىتساعدموادفتطلقيةالدالصفائحأما.الأمراض

اشلشرا*

ءد1.لأا"

الكلية

الأ!اء

الدقيقة

الأمعاء

الغلمظة

الدمويةالمشيرات

بثحكلالإنسادفيالدوريالحهازيتألف.الانسانفيالدوريالجهاز

وهذه.الدمويةالأوعيةمنويتحبكة،القل!وهيمضخةمنأساسى

خلالالدمتنقلالتيالدمويةوالشعيراتوالاوردةالشرايينهيالأوعية

الجسما.

الأوعيةمنالدممئنقدانفيتساعدوبذا،الدمتجلط

المصابة.الدموية

الدوريالجهازوظائف

يقومفهو.حيويةوظائفعدةالدوريالجهازيؤدي

عمليةفيأيضامهموهو.التنفصعمليةفيمهمبدور

عملياتعدةوفي،والسمومالفضلاتإزالةوفي،التغذية

بالجسم.أخرى

بمالتنفسعمليةفيبدورالدرويالجهازيقوبم.التنفس

أكسيدثانيوإزالةالخلاياإلىالاكسجينبإيصالوذلك

طريقين،الدميسلكالعمليةتلكوخلالمنها.الكربون

الدمضخويتم.الرئويةوالدورةالشاملةالدورةهما

طريقعن،للقلبالأيسرالجانبمنبالأكسجينالمحمل

ويتفرع(.للجسمالرئيسى)الشريانالأورطيالشريان

أوعيةإلىبالتاليتتفرعشرايينعدةإلىالأورطيالشريان

وفي.دقيقةدمويةشعيرأتإلىلتنتهيفأصغر،أصغردموية

عنالأنسجةإلىالدمالأكسجينيتركالشعيراتتلك
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يتركمماثلةوبطريقة.الرفيعالدمويةالشعيراتجدارطريق

الدمهداويتجه.الدمإلىالأنسجةأعربوناأكسيدثاني

إلىالدمويةالشعيراتمن،الكربونأكعسيدبثانيالمحمل

الأيمنالجزءإلىالدميصلالنهايةوفىفأكبر،أكبرأوردة

الأجوفالوريدهماكبيرينوريدينطريقعنالقلبمن

والوريد،والذراعينالرأسمنالدميحملالذي،العلوي

والساقين.الجذعمنأ!دبمايحملالذي،السفليالاجوف

الدورةإلىللقلبالايمنالجانبمنالدمضخيتم

علىالمحتويأسدماالرئويةالشرا"يينتحملحيثبمالرئوية

الدمويةالشعيراتجدارخلالمنالكربونأكسيدثاني

للخار!.إطلاقهأوزفيرهليتمالرئةداخلإلى

فإنه،للداخلتنفسهأرشهيقهيتمالذيالأكسجينأما

بعدهاالدمويرجع،الطريقةبنفسالدمإلىالرئتينمنيمر

ليبدأللقلبالأيسرالجانبإلىالرئويةالأوردةطريقعن

جديد.منرحلته

إلى،المهضومأ!عاماالدوريالجهازيحمل.التغذية

عنالدمتيارأ!ذائيةاالموادتلكوتدخل،الجسمخلايا

ويحم!،الدمويةالشعيراتإلىالدقيقةالأمعاءجدارطريق

للكبد.الغذأئيةالموادتلكالدمبعدها

الدممنأصغذائيةاالموادتلكبعضال!صديزيل

حينالدمإلىالموادتلكبعدفيمايطلقثمويختزنها.

الموادتلكبعضال!صديحولكما.الجسميحتاجها

الدمويحتوي.الجسميحتاجهاأخرىموادإلىالغذائية

فيالخلاياتستعملهاغذائيةموادعلىالكبديتركالذي

للجسم.جديدةبناءوموادوالإنزيماتالطاقةتوليد

الجهازيساعد.والسمومالففلاتمنالتخلص

تضرالتيوالسمومالفضلاتمنالتخلصفيالدوري

والأملاخ،الكربونأكسيدثانيهيالموادوتلك.بالجسم

الكبديزيل.للبروتينالخلاياامشخدامتوابعوهىوالنشادر،

تدخلالتيالسمومومختلفالأخرىوالفضلاتالنشادر

إلىالكبديحولهاحيث،الهضميالجهازطريقعنالجسم

الكلى.إلىالدمويحملهاالماءفىتذوبمواد

فيتذوبأخرىوفضلاتالموادتلكالكلىترشح

.البولطريقعنالجسمخارجتودهاثمالماء

حمايةعلىالدوريالجهازيساعد.أخرىوظائف

البكتيرياالبيضاءالدمكرياتتبتلع.الأمرأضمنالجسم

،الدمويساعد.وتدمرهاضارةأخرىوأشياءوالفيروسات

عنوذلكبمثابتةالجسمحرارةدرجةبقاءعلى،دورانهأثناء

بالخلايا.الطاقةتوأجدعمليةمنالحرارةامتصاصطريق

فإن،الارتفاعفيالجسمحرارةدرجةبدأتوإذا

الحرارةنقليتموبهذايزداد،الجلدأوعيةفىالدمجريان

الجسمحرارةدرجةبدأتوإذاالجلد.إلىالداخليةالخلايا

الدوريجهازوظائفبعض

الأساسيبالعذاءالحسمأسحةالدوريالحهارير!د.الجسمأنسجةصيانة

.الخارجإلىالأحرىوالسفاياتبونال!صأكسيدتاى:يحملالأكسحير،وا

الدموية.للمتمعيراتالدقيقةالحدرالىعبرالدممحرىتدح!!تالموادتحرح

ثه،(افئ

(لأ!ر6؟

حه/لهـظ

ابس

!س!سممم/!أ

،عق!ئئ!ص

إلى""الأزرقالكربودأكسيدأضانىالحاملأ!دماي!ىي،التنفسعكند

تانىمنالدبميتحلصالرئت!!وفياشئتير.إلىأسدمايصتىا!ديا،اغلصا

بالاكسجيرالع!يالدميعودثم.ممسجينالأباويتزودأحصسداأكسيد

الحسم.أنحاءسائرإلىهناكمريصحل!صالقلبإلى)أحمر(

المهضومالطعاممنالدقيقةالأحزاءالدوريالحهارينقل،التغذيةفى

الدممحرىتدحلالطعاممنالدقيقةالأحزاءوهده،الحسمحلاياإلى

الدقيقة.الأمعاءحدرانحلالمر

الدمبوساطةالحسمأنسحةم!النفاياتتنقل.النفاياتمنالتخلص

.البولفىوطرحهاالسفاياتتلكبترتيحتقوماداللتينالكليت!!إلى

!-ك!ح!اءكه!-كاح!"،!

103،ى"!؟كا،-!-"لأ3،!الىؤ

كاكا3-كاكا..

شرياد-ير"

لولا-
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جريانافإنبمالانخفاضفي

قدبالحرارةالاحتفاظفيذلك

بأالدوريالجهازيحمل

أنشماعلىالكيميائيةالمواد

وقيفيها.وتتحكم،وأنسجته

والغدا،الدرقيةكالغدةالصماء

الظتلكوتفرز،الجنسيةوالغدد

دااضطرابات

بالأصالدوريالجهازشأثر

شيوعاالدوريالجهازأمراض

الدهنيةالترممباتتراكمعن

جدصلابةزيادةالترسبات

سرعةمنالتقليلإلىيؤدي

فيالأحيانبعضفيالدم

الجكتلكتؤديوقد،الشرايين

الد"يعانىحالةوهي،دماغية

له.الكافيةالدمكمية

تصلىيصاحبماوعادة

رأيتسبب.الدمضغطارتفاع

وقد/أكبر،مجهوداالقلب

.كلويفشلأودماغيةسكتة

الثتصلبعلاجويشحمل

الأطباءويصفالغذاء.نوعية

العدوىلمنعأوالقلبوتقوية

الجرا-فإنالمتقدمةأوالصعبة

اللأمنأكثرأوواحدلاستبدال

أخر2اضواباتوتحدث

فيأوالقلبفيثقبأوإصابة

تضرقدمثلا،الروماتيزمية

وأالقلبخلالالدمسريان

الدأوعيتهأوالقلبنمواكتمال

القلىأمراضتسمىثقوب

طريؤعنالثقوبأوالإصابات

الدوريالجهاز

الفقارلجميع.الفقاريات

يجري،الأجهزةمنالنوعهذا

السوائلدعنمنفصلاويب!

-الإنسانبما/فيها-بالثدييات

فىالدميبقىحيث؟منفصلتين

أهـ.الرئويةالدورةفيالدمعن

القلبمضختيفإن،اكواحف

ويساهميقل،الجلدإلىلدم

.اللإمكان

تؤثرحيث،الهورموناتحا

الجسمأعضاءمختلف4

الغددفيالهورموناتإنتاجا

الكلويةفوقوالغدةالنخاميةأ

.الدمتيارإلىهورموناتها.د

الدوري!هاز

أكثرومن.والإصاباترأض

ينتجالذيالشرا*صدن،فصلب

تلكوتسبب.الشرايينفي

مماوسمكها،الشرايينان

جلطاتوتنتج.الدملصريان

بتصلبالمصابةلأوعية

سكتةأوقلبيةأزمةإلىلات

الممتقبالعدممنخلالهااغ

هواخر،مرضالشرايينب

يبذلأنفيالدمضغطتفاع

وأقلبيةأزمةإلىذلكؤدي

وتغييروالرياضةالراحةرأيين

،الدملخفضمختلفةأدوية

الحالاتفىأما.الدموتجلط

الجلطاتلإزالةيتدخلقدلح

المريضة.الدمويةوعية

وجودمنالدوريبالجهاز،

فالحمى.الدمويةالأوعيةب

فيتتحكمالتىالصمامات

عدميؤديوقد.تدمرها

حدوثإلىالولادةقبل(موية

إصلاخويمكن.الولاديةب

الجراحة.إ

الحيواناتعند

وفي.مغلقدوريجهازيات

فقط،الدمويةالأوعيةفيالدم

ويوجد.الجسمأنسجةاخل

بمضختينقلببالطيورقكذا

دائمامنفصلاالشاملةالدورة

ومعظمالبرمائياتفيط

فقط،جزئيامنفصلتينتكونان

فيأماما.حدإلىالرئويبالدمالشاملالدميمتزجحيث

ثمالدمبجمعتقومفقطواحدةمضخةفالقلبالأسماك

اسممكة.جسمأنحاءباقىإلىثمومن،الخياشميمإلىإرساله

يتراوحدورياجهازااللافقارياتتمتلك.اللافقاريمات

كدودة-اللافقارياتببعضويوجد.وبسيطمعقدبين

فييوجدبينما،مغلقدوريجهاز-والأخطوطالأرض

الدميكون،مفتوحدوريجهازالأخرىاللافقارياتبعض

تملألأنهاالدمويةبالأوعيةحدماإلىمحصمورافيه

كذلك.الجسمداخلالفراغات

المفتوحالدوريالجهازذاتالحيواناتتشمل

فيالدمضخويتم.المحارياتومعظموالعناكبالحشرات

وأالدمويةالأوعيةانقباضطريقعن،كثيرةلافقاريات

كليهما.أو(الأوعيةمنإنقباضية)أجزاءالضخمراكز

وعاءمن-المثالسبيلعلى-الحشراتفيالقلبويتكون

الظهر.بطولغالبايمتد،الانقباضعلىقادردأخليدموي

دوريجهازلهاالتيالحيواناتأبسطعدادفيويدخل

الأرضبدودةويوجد.الديدانأنواعبعضحقيقي

علىقادرةدمويةأوعيةالبحرديدانمنوعددوالعلقات

أبسطأخرىمجموعةتوجدبينما،الدملضخالانقباض

مراكزدوندوريجهازذاتالشريطيةالديدانتسمى

حركةوتعمل.الانقباضعلىقادرةدمويةأوعيةأوضخ

الجسم.خلالالدمسريانعلىالحيوان

.اللمفاويالجهاز؟الرئة؟القلب،الدم:أيضاانظر

عدىالصوردعرضتستخدمآدةالعرص!جهار

الضوئية.الشرائحعرضجهازهوالشائعوالنوع.الشاشة

عاكص2-ضوئيمصدر-أ:منالأنواعأبسطويتكون

.الإسقاطعدسة-4محرقيةعدسة3-الضوءلتركيز

مصدروجودالشاشةعلىالصورعرضويتطلب

،وهاجمصباحالجهازهذافيويستخدم.قويضوئي

مصابيحالأجهزةهذهبعضوتستخدمحراريا.يضيء

الموجودالعاكسأما.واط000،1إلىتصلقوةذات

تركز(،للداخل)مقوسةمقعرةمرآةفهو،المصباحخلف

محدبةمحرقيةعدسةخلاللتمرالساطعةالضوءأشعة

مستو(.والآخرمستديرسطحالهاأيسميكةومستوية

تمروعندما،العدسةمنالمستويالسطحالمصباحويواجه

مقلوبةالصورةتوضع،شفافةضوئيةشريحةخلالالأشعة

بتعديلالأخيرةفتقوم،الإسقاطوعدسةالمحرقيةالعدسةبين

وتكبيرها.المقلوبةالصورة

معالعرضأجهزةأنواعبعضاستخدامويمكن

أجهزةأما.الأفلامشرائحمعوكذلك،الزجاجيةالشرائح

الواقعةالمنطقةباعلىالصورتعرضفهي،العلويةالعرض
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ضوءشريحةتهصشا-

ير*الأ----رزإال!-------*--

صكثفةعدساتأسقاطعدصات

شعاعايصدرالعرصحهارأركيصيسبشريحةلعرضمخطط

مصدرمنالأشعةخضكروإد،الشاشةعلىاحشريحةاصورةليعكس

بتركيزاعدساتازتقوم.احتمثمافةاالشريحةحلالم!وترسلقويصوء

حهارفياتىريحةتوضعأدويحص.واصحةصورةلتعطيالأشعة

الشاشة.علىالصورةتقلصالعدساتلأنمقلولةبصورةاحرصا

!ريحةمائةمرأكترعلىيحتويأنأدلاهالعرضحهارولإمكاد

المدور.الشريحةطة!فيشفافةرحاحيةشرائحأوشفا!ة

مواجهةالجهازلمستخدميم!شوبذلك.المشغلرأسخلف

هذه.وبعضالوقتنفسفيالجهازوا!شعمال،المتفرجين

منوصفحاتوخرائطصوراتعرضأنيمكنالأجهزة

يخترقهالامعتمةتكونقدموادمنوخلافه،الكتب

علىمعدةولاشفافةمادةمنليمستأنهابمعنىالضوء.

ا!لعتمات.عرضأجهزةأصوعاهذاويسمى.شفافةأفلام

مصحوبةصورلعرضالأجهزةالمعلمونويستخدم

ويسمعونالصور،التلاميذفيرى،صوتيةبتعسجيلات

صوتية.ومؤثراتوموسيقىمحاضرات

شاشةالسينمابمصناعة،الثابتالفيلمأيضا:انظر

ف.العر

جسمفىداخليةاتصالاتشبكةالعصييالجهار

المحيطةالبيئيةالتعييراتمعالتواؤمعلىتساعده،الحيوان

البسيطة-الأوليةالحيواناتماعدا-حيوانكلويمتلك.به

العصبية.اللأجهزةمننوعا

بينيتراوحعصبياجهازاأ!لافقاريةأالحيواناتتمتلك

صتبطمنظماعصيوجهازالأعصابمنبسيطةشبكات

فيتكون،الفقاريةوالحيواناتالإنسانفيأما.بدائيبدماغ

.وأعصابشوكيونخاغدماغمنالعصبيالجهاز

.الإنسانفىالعصبىبالج!زالمقالةهذهوتختص

الخلوقاتسائرعنالإنسانوتعالىمحبحانهاللهأعز

لابكفاءةيعملجدامتطوردماغبامتلاكوميزهوفضله

ماكلوحل،النطقفيليساعدهحاسوبأييدانيها

الخلاقةالأفكارمنالكتيرواستنباط،صعابمنيلاقيه

أ!بديعة.ا

انتقالتسهلسبلعدةالإنسانفيالعصبىوللجهاز

إلىبالإنسانالمحيطةالبيئةمنوالإحساساتالمعلومات

لعضلاتوتعليماتأوامرلمجارساليقومالذي،ا!دماعا

هذهوتسلك.المعلوماتتلكمعلتتجاوبالختلفة،الجسم

.للدماغالواصلةالمعلوماتسبرتهاالتيغيرسبلأالأوامر

وظائفمنالعديدبتنظيمالعصبيالجهازيختصوكذلك

والنبضوالهضمالتنفسعملياتمثل،الداخليةالجسما

بهيقومماكلعنمسؤولالعصبيفالجهاز.القلبي

وأحاسيس.وانفعالاتوأف!صارحركاتمنالإنسان

العصبىالجهازيعملكيف

التىالختصةالخلايابلايينمنأحصبىاالجهازيتكون

فىتتجمعوالتي،العصبيةالخلاياأوالعصبوناتتسمى

تساعدمتعددةسبلأتسلك،الأعصابتسمىحمالش!صل

الجسم.منمكانكلإلىسريعاالمعلوماتنق!!على

موقف،لأيالإنسانفعلردإحداثفييشترك

والتي،العصبيالجهازداخلالمعقدةالعملياتمنالعديد

فييحدثماذامثلافلنأخذ.واحدةلحظةسوىلاتستغرق

فيثممفترسا،نمرايشاهدعندما،للإنسانالعصبيالجهاز

؟.للريحساقيهيطلقلحظة

العينمثل،الحواسأعضاءمنعضوكلفيتوجد

تسمىمتخصصةعصمبوناتوغيرها،والأذن

نمرا،كرؤيتهالإنسانيحسهمابترجمةتقوم،المستقبلات

العصبية،الدفعاتتسمى،عصبيةإشاراتإلىمفترسا،

فيم09-ابسرعةالعصبيةالألياففيتنتقلالتي

العينينمستقبلاتتستجيبالنمررؤيةفعند.الثانية

إلىوتترجمهارؤيتهتعكسالتى،الضوئيةللإشعاعات

منحسيةعصبوناتعبرتنتقل،عصبيةدفعات

الترابطعصبوناتإلىالحواسأعضاءفيالمستقبلات

الشوكى.والنخاعالدماغفىالموجودة

وتقومالعصبيةالدفعاتالدماغفيالعصبوناتتستقبل

فمثلاحيالها.اتخاذهيجبماوتقرروترجمتهابتحليلها

ومن،بالخوفالشعورإلىالمفترسالنمررؤيةرسالةتترج!ا

عبرتنتقل،أخرىعصبيةدفعاتأ!دماغايرسلثما

العضلاتمثل،المستفعلاتإلىحركيةعصبونات

تستجيبفمثلا.الدماغلأوامرتستجيبالتيوالغدد

عنبعيداالعدوعلىالإنسانوتساعدالساق!ت،عضلات
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الجهازعملكيفية

العصبي

العين،فيالمستقبلاتمثل(العصية)الخلاياالعصبوناتتقومإذبممحيطهمعللتكيفالإنسادالعصبيزايساعد

الدماغفيالترابطعصبوناتإلىحسيةعصبوناتعبرتنقل،عصبيةدفعاتإلىمعلوماتمنلايصلهابترجمة

.الأحرىالجسموأجزاءالعضلاتإلىالدماغمنالأوامرشقلالحركيةالعصبولاتوتقوم.ألشوكيوالنخاع

ماعللىا

اتمث!بن!!اير؟!

!ريمه

عصلات

عصمولى

حركي

حم!كه!كا!ركا؟

التراطعصبودات

منليسرعالقلبإلىرسالةالدماغيرسلوكذلكالخطر.

إلىالدممنمزيداليرسل،انقباضاتهمنويزيدنبضه

الساقين.عضلات

العصبىالجهاأقسام

هي:رئيسيةأقسامثلاثةالعصبيالجهازيتكون

والجهازالمحيطىالعصبيز.واالمركزيالعصبىالجهاز

وظائفالأقسامهذهمن-ولكل.التلقائيالعصبي

العصبيالجهازيتكون.المركزالعصبيالجهاز

جميعبتنظيمويقومكي:اوالنخاعالدماغمنالمركزي

شمديدعضووالدماغ.فيهاوالتح!العصبيالجهازأنشطة

انحيخوالمخ:هيأساسيةءأجزثلاثةمنشكونالتعقيد،

.الدماغعنأساسيةماتالمقالةوبهذه.الدماغوجذع

ويلتف،الدماغوجذعء.امنكلاالمخيعلو

ويعد،الدماغمن%085ويشكلما،بدرجةحولهما

بتوجيهيقومالنمو،متطورمخوللإنسانتعقيدا.الأكثر

والكلاموالإحساس-.!واواللمسوالنظرالسمع

والتعليم.

البرتقالة-حجمحجمهيقاروالذي-الخيخيعلو

وينسقبتوازنهالاحتفاظ.الجسمويساعدالدماغجذع

.ت.اوحركةالحسيةالمعلوماتبين

الشوكىبالنخاغويتصل،الساالدماغجذعيشبه

العصبوناتمنالعديدعلىويحتوي.الجمجمةقاعدةفي

منوالكثير.الحواسمنالواردةالمعلوماتتتبادلالتي

التنفسمثل،التلقائية.الوظاتنظمالتيالعصبونات

فىتوجد،الدموضغط.اوتوازنالقلبيوالنبض

.الدماغجذع

العصبوناتمنحبلمنالشوكيالنخاعيتكون

العمودثلثيمنمايقربحتىوتتدلىالعنقمنتمتدالتى

ويحتوي.بوقايتهويقومحولهيلتفالذي،الفقاري

الحسيةالمعلوماتتنقلالتيالسبلعلىالشوكيالنخاع

العصبوناتمعالدماغأوامرتتبادلالتيوتلكللدماغ

الحركية.

العصبيالجهازيعمل.المحيطيالعصبيالجهاز

العصبيالجهازبينوالرسائلالإشاراتنقلعلىالمحيطي

عشراثنيمنوشكون،الختلفةالجسموأعضاءالمركزي

الأعصابوتسمى،الدماغمنتبدأالأعصابمنزوجا

منزوجاوثلاثينواحدإلىبالإضافة،القحفية

وتسمىالشوكيالنخاعمنتبدأالتيالأعصاب

كأسلاكالأعصابهذهوتعمل.النخاعيةالأعصاب

عصبونكلمنالرسائلبنق!تقومحيث،الهاتف

وإليإ.الجسمفيومستفعلمستقبل

التلقائيالعصبىالجهازيعد.التلقائيالعصبيالجهاز

علىيعملحيث،المحيطيالعصبيالجهازمنخاصاجزءا

التنفسمثل،الجسمفيالتلقائيةالوظائفكلتنظيم

يساعدمما،الدماغمنتحكمأوتدخلأيدون،والهضم

.مستقرةداخليةببيئةالاحتفاظعلى

هما:ئينجزإلىالتلقائيالعصبيالجهازوينقسم

كلالوديالجهازيلبى.اللاوديوالجهازالوديالجهاز

.النشاطوازديادالطوارئحالاتخلالالجسماحتياجات

الدموسريانالقلبضرباتسرعةازديادعلىيعملفهو

اللاوديالجهازأما.العينينحدقتيوتوسعةللعضلات

للجهازمضادةتأثيراتباحداث،عامبشكل،فيقوم

وتوجيهالقلبضرباتإبطاءمثلا،تأثيرأتهفمن.الودي



الجهازالعصبي548

الجهازأ-:هىأ!سامتلاتةم!يتكونالبشريالعصبىالجهاز

العصبىالجهاز3،المحيطيالعصبىالجهاز2-،المركزيالعمبي

المبسطويوضئالشكل.لاوديوآحروديإلىينقسموالدي،التلقائي

الأيسرالجزءفىالمحيطهيةالأعصا!تظو.فقطالرئيسيةالأعصا!أعلاه

مه.الأيراالحزء!يالتلقائيةالأعصا!اتظههربيمما،الشكلس

وتضييقوالأمعاء،المعدةإلىالعضلاتمنالدمسريان

الجهازبهافيقومالجهازي!،بينالموازنةأما.العينينحدقتي

.المركزيالعصبي

لعصبوناءجزاأ

الجسم:هىأساسيةأجزاءثلاثةمنالعصبونيتكون

كلويغطي.والتغصنات(العصبي)المحوروالمحوارالخلوي

رقيق.عصبىغشاءالخلية

صغيرةكرةالخلويالجسميشبه.الحلويالجسم

الدفعاتوإرسالاستقبالعلىويعول،ملم.،52قوها

للمحافظةالطاقةواستخدامالبروتيناتوتصنيعالعصبية

ونموها.العصبيةالخليةعلى

داخلللعصبوناتالخلويةالأجساممعظمتتمركز

وتبثالواردةالرسائلشحدحيث،المركزيالعصبىالجهاز

العصبىالجهازخارجالموجودةتلكأما.الصادرةالرسائل

الخاصةتلكمثلالعقد،تسمىحزمفيفتتجمع،المركزي

أضلقائي.االعصبيبالجهاز

امتداذاويشكل،العصبيالليفأيضاويسمىالمحوار.

التفرعاتمنالعديدوله.للعصبونالخلويللجسمأنبوبيا

آخر.عصبونألفمنيقرببماالاتصالمنتمكنهالتى

الرسائل.نقلفىمتخصصوهو

منأقلالمركزيالعصبيالجهازداخلالمحوارطوليبلغ

العصبيالجهازفيذلكعنيزيدبينماواحد،مليمتر

النخاعمنالممتدةالمحاويربعضطوايصلإذ،المحيطى

مسم.أ..75-إلىالقدمينعضلاتإلىالشوكي

عصبوناتلمحاويرتجمعاتإلاهيفماالأعصابأما

يمبعضهامعالتصقتمعا،ل!طيهماأوحسيةأوحركية

الحبلى.الش!صلذلكمكونةبعض

الميلينتسمىبيضاءدهنيةمادةمنمصنوعغمديغطى

الدفعاتانتقالسرعةعلىتساعدحيثالمحاوير،بعض

الرماديةالمادةبينالتمييزعلىتساعدكماعبرها،امحصبيةا

الرماديةالمادةوتتكون.أحصبياالجهازشالبيضاءوالمادة

عصبونية،خلويةوأجسامبالميلينمغطاةغيرمحاويرمن

بالميلين.مغطاةمحاويرمنالبيضاءالمادةتتكونبينما

العصبىالجهازفيشفانخلايافىالميلينمادةوتصنع

الجهازفىبتصنيعهاالدبقيةالخلاياتقومبينما،المحيطي

.المركزيالعصبي

أفرعستةنحوخلويجسمكلمنقتفرع.التغصنات

طولهاويبلغ.التغصناتتسمى،أسطوانيةقنواتشكلفي

أضعافه.ثلاثةأوالمحوارسمكضعفيوسمكهاملمنصف

استقبالفيمتخصصةأجساماالتغصناتتعد

فراغبينهماويفصل،أخرىمحاويرمنالواردةالدفعات

.الدفعاتخلالهتعبرالذيالمشبكىالفلحيسمىضيق

المشابك.العصبوناتالتقاءأماكنوتسمى

العصبيةالرسائلمسارات

سبلعبرالعصبيالجهازيعمل.البسيطةالسبل

العصية.الداراتتسمىالعصبوناتبنوثابتةمحددة

لاتلقائيةاستجابةوهىبالمنعكس،يسمىماأبسطهاومن

ويربط.الدماغفيهالمجدخللاالمنبهاتالأحدإرادية

النخاععبرويمرومستفعلةمستقبلةعصبوناتبينالمنعكس

الشوكى.

الذيالركبةمنعكسالمنعكساتهذهأبسطومن

الرضفة.تحتالوترعلىخفيفطرقبعدمشاهدتهيمكن



والأعصابالعصبونات

ممو!

ايتكون

ا،الخلية

عصحمونا

ال!تقلصإلىيؤديفالوق

عصدفعةوانبثاقالمستقبلات

النخاإلىمحوارخلالمن

العصبوناتحدإلى-مشبك

تنتقل!أخرىعصبيةدفعة

للعضلةإرجاعهاليتمالحركية

.للساقنفضا

ال!هنالك.المعقدةالسبل

عصبوزإحدىتدخلحيث

يتصلوقد.والحركيةالحسية

قدالتيالمعقدةالعصبيةالسبل

منالإنسحاب،المنعكسات

شخصريضغطعندمايحدث

نشاهدالحالةهذهففىحاد.

كابعضينبهالوقتنفسوفي

علىلتحافظالأخرىالرجل

العصالسبلبعضتنبيهشم

له.حدثماالإنسان

المنعكساتتستطعولا

للويمكنوتفسيرها،الإنسان

فمث.السلوكمنجديدةأنماط

ضلاكتسابالمطلوبةالإرادية
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نشاطاتفيللتحكمكمركزويعملالخلويالجسموهيرئيعسيةأجزاءثلاثةمن(اليمين)إلى!صبون

قصيرةامتداداتوهىوالتغصنات،والإشارات،الرسائلانتقالعلىيساعدأسطوانياامتداداويعتبرلمحوار

عدةمنالقادمةالمحاويرمنحزمةمنيتكونحبلفهوأليسار(،)إلىالعصبأما.الرسائلاستقبالفي!كمة

.العضلاتإحدىإلىالشوكيالنخاعمنيمتدعصبيرىالشكلوفي.ت

عصبىمحور

احرعصبولىس

مشبك-

الخلويالجسم

للعصبون

تغمسات!

نفيرراعقد

!حوار

ميلي!ىغمد

بعضوتنبيههناك!ملة

حسيعصبونعبرتنتقلية،

عبر-ثمومن،الشوكي،

تكوينيتمحيث،الحركية

العصبوناتلأحدالمحواربر

محدثةخلاياهاتنقبضالتي

،المعقدةالمنعكساتمنديد

العصبوناتبينالترابطات

منبمجموعةالترابطعصبون

هذهومن.الدماغإلىتصل

مامثل،المؤلمةالمنبهاتاحد

جسمعلىالحافيةبقدمهما

،القدمبرفعفوريةاستجابة

عضلاتالترابط!مبونات

لهذاوإضافة.الجسمتوازن

ليعىللدماغالواصلةجية

أفعالكلاحتواءبمفردها

تعلمالحيواناتوبعضنسان

العضلاتحركاتتنتقل*،

مجموعةعبر،جديدةات

جمبعإلىالدماغمنتمتدالتيالمعقدةالعصبيةالسبلمن

واالدرأجةقيادةمثلالمعقدةالأفعالفبعض.الجسمأعضاء

دونأداؤهاثمومنوتعلمها،عليها،التدربيمكنالمشى

مستديم.واعتحكمأي

العصبيةللدفعاتالعصبوناتنقلكيفية

العلماءاكتشف،الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالفي

نأوظنوا،العصبيةبالدفعاتالكهربائيةالشحناتعلاقة

عبريسريكهربائىتيارإلاماهىالعصبيةالدفعة

قدرةالباحثونعرفالعشرينالقرنبدايةوفي.الأعصاب

إحداثعلىوخارجهاالعصبوناتداخلالأيوناتبعض

بعضوجوداكتشفوكذلك،كامنةكهربائيةشحنات

الموادبعضبمرورتسمح،العصبيةالخلاياأغشيةفيالمسام

الدفعاتبأنالعلماءاعتقدولذلكخلالها.منالمعينة

الخلاياأغشيةفيهاتتحكمكهروكيميائيةعملياتالعصبية

العصبية.

العلماءطور،العشرينالقرنمنالثلاثينياتخلالوفي

العصبي،التوصيلفيالغشاءنظريةلاختبارالطرقبعض

للدفعاتالعصبوناتنقلكيفيةلتفسيرمقبولةنظريةوهى

العصبية.

علىالعصبيةالخليةغشاءيحتوي.العصبيةالدفعةبدء

وإكلاقها.مسامهفتحفيتتحكمخاصةبروتينيةجزيئات
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العصبيةالدفعةسريان

يأمستقطبايعترالساكنالعصبون

حارحه.سسلحيةأكترداحلهأر

الاستقطها!علىالعتمماءويحافط

الأيوسات!صتدفقصلالحد

الخلية.وحارحداحل

تمكىبمحردتبدأالعميةالدفعة

تعييرم!الترالطعصرلاتلواعث

الحركيالعصسورغشاءمسامية

استقطهابه.وارالة

هذهفىالعصحونيالعشاءبتحكمالعلماءمعظماويعتقد.كهروكيميائيةعمليةالعصبيةالدفعةسريانيعتر

نقلكيفيةالأشكالهذهتوضح.الحليةم!الأيولاتسضوخروحلدخوأالانتقائيبسماحهودلك،العملية

المستفعلات.أحدإلىالترالطعصمولاتأحدمنإتارةأوشسالةالحركيةالعصمولاتأحد

محوأرعرتنتشرالعميةالدفعة

الاستقطا!رالكلما!الميليرمعص

ترىالصورةلىرالمير.عقدبير

لصصلحواليالد!عةعبور

العمسور.

!مشكمالكيميائيةالبواعثإفراز

وصولعندالمتحصصةالأ!م

للعصبور،الطرديةالمهايةإلىالد!عة

وهي،المستمعلةتمشيطشكمتمومن

عصلة.الحالةهدهفى

الصوديومأيوناتمستوىتخفيضشمس!صنهفترةوخلال

العضويةيوناتالأوبعضالبوتاسيومأيوناتمستوىوزيادة

ومن،سوائلمنبهايحيطبمامقارلةالخليةداخلالسالبة

الغشاءعلىويطلق.العصبونداخلسلبيةتزدادثم

ويسمى.المستقطبالغشاءاسمالحالةهذهفيالعصبوني

الساكن.الكامناسمالغشاءعبرالجهدفرق

وأالكيميائيةالمنبهاتبأحدالعصبونتنبيهوعند

الجهدويتغيرالغشاء،مساميةتتأثرالاليةأوالكهربائية

منوتزيدالغشاءمساماتتفتحالمنبهاتفهذه.الساكن

عدديزدادحيث،الخليةلداخلالصوديومأيوناتدخول

.الاستقطاببزواليسمىما،ويحدثالموجبةالشحنات

يبدأ،المنبهاتبأحدالعصبوناستقطابإزالةوعند

العصبية.الدفعةتبدأثمومن،نشاطهويزدادبالنبض

جهدباسمتعرفمعينةشدةللمنبهتكونأنويجب

العتبة.

نفسالعصبونيةالدفعاتلكلأنإلىالإشارةوتجدر

للعصبون،المنبهقوةعنالنظربغض،والزمنالحجم

.العدم-أو-الكلظاهرةباسمالظاهرةهذهوتسمى

عددإلىالمنبهبقوةالدماغإحساسقدرةترجعأنويحتمل

المنبه.عنالناتجةالدفعاتوترددالمنبهةالعصبيةالألياف

العصبىالمحواربداخليوجدلمحوار.اعبرالتوصيل

فيونقلهاالكهربائيةالشحناتتوصيلعلىقدرةذوسائ!!

مناطقإحدىمنالاستقطابإزالةفعندتيار.شمكل

المناطقكلإلىاسمائلهذاعبرالإزالةهذهتنتشرالمحوار،

هذهالاستقطابإزالةموجةوتسمىالمحوار.فيالمجاورة

الفعل.كامنباسم

بمادةمغطىغيرالعصبونكانلوأنهملاحظةوتجب

مرةكلهالمحواراكتساحالعصبيةللدفعاتلأمكنالميلين

ولكن.الوأقيةالإنصهارلفاصمةالناركاكتساح،واحدة

عقدمناطقفيالمحوارعبروتقطعهالميلينغطاءلوجود

العقدهذهفيإلاالعصبيةالدفعاتهذهتحدثفلارانفير،

المحوار.عبرأخرىإلىعقدةمنتقفزحيث

العصبيةالدفعاتانتقاليتم.ا!لشابكعبرالانتقال

الناقلاتتسمىخاصةكيميائيةموادبوساطةالمشابكعبر

تقومللمحوارالطرفيةللنهايةالدفعةوصولفعند.العصبية

المشبكى،الفلحفيالعصبيةالناقلاتإحدىإفرازبحفز

العصبيةالخليةتغصناتنحوالعصبيةالناقلةتتحركثمومن

الأيوناتبعضلتتدفقغشائهامساماتوتفتح،المجاورة

الكامنيسمىجهدهافيتغييرالتحدث،الخليةداخلإلى

المشبك.خلف

ح!6صموحسةشحةممر
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مثبط.أومثير:نوعينإلىالمشبكخلفالكامنينقسم

إحدىمحوارفياخركامن.لإحداثالمثيرالنوعويعمل

وتجدر.حدوثهلمنعالمثبطع.ايعملبينما،العصبيةالخلايا

إلىالواصلةالعصبيةفعاتابعضقدرةعدمإلىالإشارة

نأيعنيمما،المجاورةنات.اإلىالوصولمنالمشبك

العصبيةالدفعاتتدفقاتمساتنظيمعلىتعملالمشابك

..االجهازأجزاءكلفىالثابتة

العصبيز.ااضطرابات

العصبي.بالجهازءصاباتواالأمراضبعضتضر

تلفهابعدالمركزيالعصبيالجهامحاويرإصلاحويصعب

العصبيالجهازفيعصابالبعضيمكنولكنالكبير.

طفيفا.الضرركانإذاوظيفتهااستردادالمحيطي

وظيفةتؤديالتينات.امعظمتتجمع

هذاوبسبب.الدماغ.واحدةمنطقةفىمحددة

فإن،الوظيفةتوضيع-الذيالتجميعىالانتظام

إلايؤديلا،الدماغفيالجزئىالضررأوالعطب

ولكنالجزء.ذلكعنهالالمسؤالوظائفتلكلفقدان

الدماغمنالسليمة!جزاءابعضتتولىأنيصددتقد

يسمىماإلىمؤدية".التاالأجزاءتلكعمل

الوظيفة.باستعادة

الجهازاضطراباتأخطرالدماغيةوالسكتة

بعضإلىالدمسريانقف-عندماوتحدث،العصبي

القدرةوعدمالعصبيةالخلايالموتيؤديكا،الدماغأجزاء

وأالكلاممثلالوظائف..أداءعلى-المؤقتةأوالدائمة-

مراكزتلفحالةفينسانايموتوقد.الأطرافتحريك

.أخرىحيوية.و.أيةأوالتنفصفيالتحكم

بعفالشائعةالمعدية10الجهازأمراضومن

فقطقليلةلأيامتستمرالتىالبسيطةالفيروسيةالإصابات

الأمراضبعضأيضالك.ولكنأحيانا.الصداعمسببة

تسببهاالسحائيلالتهابوالدماغالتهابمثلالخطرة

انظر:.الأخرىالميكروباتوالفيروساتالبكتيريا،بعض

ئي.االالتهاببمالدماغالتهاب

ا!لتعددالتصلببمرض.أالعصبيالجهازويصاب

الميلينيةالأغشيةلفقدانيويؤالسببمعروفغيروهو

قدرتهايبطلمما،المركزي10الجهازفيللمحاوير

.جيدةرةالعصبيةالدفعاتتوصيلعلى

بمرضالمركزيالعصبىالجها.يصابوكذلك

تكونقدعضليةجات.افيهتحدثالذيالصرع

النوباتوتحدث.للوعي-مؤصفقدانأوبتغييرمصحوبة

منالعصبيةالدفعاتمنهاءعددانبثاقعندالصرعية

ويصف.الدماغمناطقأفىالعصبوناتبعض
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منعهاأوالنوباتهذهمنللتقليلالأدويةبعضالأطباء

نهائيا.

شللبمرضالعصبيالجهازيصابفقدلهذاوإضافة

يتلفوهو.الأطفالشللفيروسيسببهالذيالأطفال

الدماغوجذعالشوكيالنخاعفيالحركيةالعصبونات

بعدولكن.الأحيانبعضفيالشللإلىبذلكمؤدية

قلتوتطويرهاالمرضهذالقاحاتاكتشاف

به.الإصابة

الأمراضبعضإلىالعصبيالجهازاضطراباتوتؤدي

العقلية،الأمراضانظر:.العقليالتخلفأوالعقلية

العقلى.التخلف

الحيواناتعندالعصبيالجهاز

منالفقاريةالحيواناتتمتلك.الفقاريةالحيوانات

وبرمائياتوزواحفوطيوروأسماكثدييات

الشكلحيثمنيشبهعصبيا،وجهازاعصبونات

حجمكبرويدل.الإنسانلدىالذيذلكوالحجم

.للحيوانالجزءذللثأهميةعلىالدماغمنماجزء

مكانةتحتل،الكلابفىالشممنطقةأننلاحظفمثلا

سبحانهاللهميز،ولكن،الإنسانعندمثيلتهامنأكبر

مخلقشرةبامتلاكهالخلوقاتسائرعنالإنسانوتعالى

مسؤولةومتطورةكبيرة-الدماغمنالخارجيالجزء-

حركةفيالتحكممثل،المعقدةالمهاراتتنسيقعن

.اللغاتوتعلمالجسم

اللافقاريةالحيواناتتمتلك.اللافقاريةالحيوانات

عصبوناتذاتالعصبيةالأجهزةمنمانوغاالمتعددة

تمتلكفمثلا.الإنسانعندالتيبتلكمقارنةكبيرة

منيتكونعصبياجهازاالهيدرامثل،البسيطةالحيوانات

يمكنولا.الحيوانخلاياكلفيتنتشرعصبيةشبكة

الدفعاتتنتشرلذلكو،والتغصناتألمحاويربينالتمييز

منبدئهاعندالحيوانكلفىشاملةبصورةالعصبية

التنبيه.موضع

جهازاوالحشراتالديدانتمتلكأخرىناحيةومن

مشكلةكثيفةعصبوناتمنيتكونمعقدامركزياعصبيا

علىالقدرةذاتبالعقدالملىءالعصبيالحبليسمىما

وتنسيقها.الحيواناتهذهأنشطةتنظيم

تجمعاتوجودالحيوانمقدمةفينلاحظلهذاوإضافة

وللحشرات.البدائيالدمطغمايسمىتمثلالعقدمن

تنسيقعنمسؤولةالصدورفيعقديةتحمعاتكذلك

الدفعاتحدوثآلياتتتشابهعامةناحيةومنحركتها.

والأنواعالإنسانمنكلفىالمشبكيةوالكوامنالعصبية

اللافقارية.الحيواناتمنالمتقدمة
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الضفيرةالإنسانجسمعلم،الأعصا!

النساعرقالحواسالعص!التها!

الفقريالعمودالدماعمرض،باركنسون

الفالجاصسوكياالدماغيالسائلالبريولى

المنع!صالفعلالدماغيةالسكتهمرض،ساخستاي

القل!الشللالعصبىالحابحيالتصلب

المهبطالأطفالشللالمتعددالتصل!

مرض،هنتمحتولىبلشللالمرتدةالحيويةالتغذية

العصبيالليمىالورمالصرعمتلازمة،توريت

المهاد؟تحتانظر:.التلقائيالعصبيالجهار

العصى(بم)الحهارالإنسانجسمبمالمرتدةالحيويةالتغذية

العصبى(.الحهار)أقسامالعمبيالجهاز

العالم.عدىالتعرففىتساعدآدةالعلميالجهاز

طريقعنيأتيأشياءمنبنايحيطعمانعرفهمافكل

والضموالبصرأ!حمع!نللإنساناللهوهبهمااقيا!اس

الحواسلناتقدمالأحيانمعظموفي.والتذوقواللمس

نأإلاحولنا،يدورعماالكثيروتعلمناكبيرةخدمات

علىللتعرفأحلميةاالأجهزةلمعاونةيحتاجالإنسان

الفضاءفىيحدثمامثلعنه،بعيداتدورالتيالأشياء

تحدثالتىالتغيراتأو،بعيدةمسافاتعلىالخارجي

.الذرةداخل

اصعلميةاالأجهزةلمساعدةالإنسانحواستحتاج

دقيقةالأشياءبعضيوجدحيث،عديدةلأسباب

وتمييزهاعليهاالتعرفيصعببدرجةجداالحجم

مسافاتعلىكثيرةأشياءتحدثكما.المجردةبالعين

الأشياءرؤيةمعهايصعبمجهولةأماكنفيأو،بعيدة

عليها.التعرفيعستحيلوبالتاليملامحها،تحديدأو

الأصواتبعضسماعالإنسانعلىيستحي!كما

الأشسياءبعضحتىندركأننستطيعولا.المجردةبالأذن

الاستعانةدونوالكهرباءالنوويكالإشعاعالأخرى

العلمية.بالأجهزة

تساعدالعلميةالأجهزة

جمععلىالناس

مكانكلسالمعلومات

الفضاءأعماقمن-

مكوناتأدقإلىالبعيد

هيلوتلسكوب.المادة

يصور(اليمين)إلى

عنتسعدالتيالأجرام

العسنينبلايينالأرض

ويستحدم.الضوئية

طيفاالإلكترونيالمجص

الإلكترونيةالأشعةمن

أدقعلىللتعرف

(.أعلى)الأجسام
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يصعببمعلوماتالعلميةالأجهزمنالكثيرويمدنا

علىفالعينعليها.التعرفأتمييزهابمفردهاالحواسعلى

لاولكن،المرئىالعاديء.اعلىتتعرف،المثالسبيل

فوقالأشعةأولحمراءتحتالأشمعةرؤيةيمكنها

المعروفالقياسجهازام"اعندولكن.البنفسجية

عاليةحساسيةذوجهازوالمرئيالطيفمقياسباسم

تحتالأشعةعلىف-ايمكننا،الإشعاعاتلهذه

مقياسيقدمكما!....افوقوالأشعةالحمراء

البنائيالتركيبعنة-معلوماتللعلماءالطف

مإلظروفالحواستتأقلمالأحيانبعضوفي.للمادة

خاطئة.معلوماتلناتقدموبالتاليبها،المحيطةالختلفة

ماءفيوالأخرىحارماء.يديكإحدىوضعتفإذا

بالحرارةإحساسهمااليدانتفقد،المثالسبيلعلىبارد،

فاترماءفىذلكبعد-.ووإذا.فترةبعدالبرودةأو

بينمابالبرودةالساخنءافيكانتالتياليدتشعر

بالدفء.الباردالماءفي-كاالتيالأخرىاليدتشعر

قراءاتالأخرىالقياسة.واالترمومتراتوتعص

دقةأكثرأساليبخلال.الحرارةلدرجاتصحيحة

.الحرارةدرجةعلىللحكم

ثلاثةعلىاشتمالهافي"صاالأجضةمعظمتتشابه

-3القيممقياس2-"الطامحولأ-أشياء:

.القراءات

خرجإشارةإلىالدخلإلهارةالطاقةمحولويحول

مئوابخمقارنةالقيم!/سويقدم.مختلفشكلذات

صورةفيالناتجةالقيمةا!بالقراوتعطى.الطاقةمحول

الطاقةمحوليحول،المثالسبيلفعلىتسجيلها.يسهل

عندالداخليةالمادةيئات..حركةالترمومتراتفي

طولفيانخفاضأوتفاعاإلىالختلفةالحرارةدرجات

وتعبرللترمومتر.الزجاجي.الأنبوفيالكحولأوالزئبق

الذي،القيممقياسعن-الترموفيالموجودةالأرقام

وأالزئبقموضعويوضح.الحراردرجاتقيميوضح

.الحرارةدرجةقراءةالمدرجالزجاجيأالعمودفىالكحول

الأجهزة؟العلميةالأجهزة.أساسياننوعانيوجد

وأجهزة،مرئيةبصورةبج.-افيهاوتظهرالتخطيطة،

بعضوهناك.رقميةصورة.النتائجفيهاوتظهر،القياس

.القراءاتعرض"الطريقتينتستخدمالأجهزة

."االأجهزة

بحيث،كاملةصورةص.اصالأجهزةتقدم

ومن.الأخرىالأجزاءمع2أجزامنجزءمقارنةيمكن

والمستخدمةجيداوفةاأضخطيطةاالأجهزةأمثلة

،والتلسكوباتوالمجاهرالتصسوآلات:بكثرة

الذبذباتومرسمةالنوويةالجسيماتوكاشفات

الطف.ومقاييس

للأجسامصوراالتصويرالةتلتقطالتصوير.الات

الضوئي،التصويرباسمالعمليةهذهوتعرفوغيرها،

الاتوتشكل.الاعتياديةالضوئيةبالأشعةتعملحيث

الأجهزةمنعديدةأنواعمنواحدانوعاالتصوير

التصوير.آلةانظر:.التخطيطة

التيالدقيقةللأشياءمكبرةصورةتقدمالمجاهر.

وتساعد.المجردةبالعينرؤيتهاأحيانايستحيلأو،يصعب

البكتيريامثلالأشياء،منالعديددراسةفيكثيراالمجاهر

تكبيرقوةتصلأنويمكن.المنمنمةالإلكترونيةوالدوائر

حوالىإلىبالضوء()العاملةالضوئيةالمجاهرأفضل

الأشعةالضوئيةألمجاهربعضوتستخدم.مرة005.2

هذهوفي،العاديالضوءأشمعةمنبدلأالبنفسجيةفوق

بالمجاهرمقارنةكثيراالتكبيرعلىألمجهرمقدرةتزيدالحالة

بمبدأالإلكترونيالمجهرويعمل.العاديةبالأشعةالعاملة

العاديالضوءأشعةمنبدلأنفسهالضوئيألمجهر

الإلكترونىالمجهرتكبيروقوة.الثانيالنوعفىالمستخدمة

ولهذا،الضوئيالمجهرتكبيرقوةمنجداكثيراأعلى

يصعبجدادقيقةأشياءإظهارالإلكترونىللمجهريمكن

ذلكأمثلةومن.العاديالضوءبموجاتإظهارها

المجهرالمجهر،أنظر:.الذراتوحتىالفيروسات

لإلكتروني.ا

وتعطي،المقرابماتباسمأيضاوتعرف.التلسكوبات

الضخمةالتلسكوباتمعظموتلتقط.بعيدةلأشياءصورا

الراديويةالتلسكوباتتكون.سماويةلأجرامضوئيةصورا

منالقادمةالراديوأمواجطريقعنصورا)اللاسلكية(

علماءالتلسكوباتساعدتوقدالسماء.فىالأجسام

عنمثيرةجديدةاكتشافاتإلىالتوصلفيكثيرأالفلك

ان!:.قبلمنمعروفةتكنلمالتيالأجراممنالكثير

اللاسلكي.التلسكوب،التلسكوب

العلميةالأجهزةمنواحداالتلسكوبويعد

ويستخدم.الخطرةأوالبعيدةالأماكندراسةفيالمستخدمة

منظاريسمىالتلسكوباتمنخاضانوعاالأطباء

ماورؤيةالرثينلفحصالشعبىالمنظارأوالقصبات

بداخلمالمشاهدةالتلفازالعلماءيستخدمكمابداخلهما،

القاتلة.المشعةبالموادالممتلئةالنوويةالمفاعلات

مكشافيستخدم.النوويةالجسيماتمكشافات

الذراتأجزاءمساراتعنللكشفالنوويةالجسيمات

النووية.للتفاعلاتنتيجةالنوويةالانشطاراتمنالناتحة

الغرفمثل،الجسيماتمكشافاتمعظموتعمل

مكشافبامستخدامويمكنأوتوماتيا.الضبابية
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صوراتلتقطوهيالتخطيطةالأجهزة

الصعيرة.وللأحساما!كححمهاللأشياء

مركمةديالمثبتةالتلفاركاميراوتستطيع

)إلىالمريخكوك!سطحتصوير!صائية

لرأسصوئيةصورةاليسار(،)وإلىاليم!!(،

الإاحترولى.المحهرلاستحداملعوصة

تحدثالتىالتفاعلاتجميعتصويرالنوويةالجسيمات

والدراسة.أجحثالأغراضوذلكالنوويةالمفاعلاتفي

،الالافمئاتإلىالتفاعلاتهذهعدديصلوقد

اخفاعلاتاصورتستبعدأنيمكنالحاسوبوبمساعدة

التىالأهميةذاتالتفاعلاتصورفقطوتستبقىالعادية

إليها.الباحثونيحتاج

فييحدثماتصورأجهزة.الذبدباتمراسم

الذبذباتمرالحسماخلالمنويمكن.ال!ئهربائيةالدائرة

فائقةبسرعةتحدثالتيالأشياءمنكثيرعلىالتعرف

أيةوتعجز،الثانيةمنجزءمليونمنجزءإلىتصل

،المثالسبيلوعلىعنها.الكشفعنأخرىأجهزة

دماغنشاطموجةأنماطرسمالذبذباتمراسمتستطيع

برع--،3*

اليم!ن()إلىالمسطرة.أرقامشكلفيالشائحتعطيالقاسأجهزة

حدودلييقيساليسار()إلىواطيكرومتر.ملم.،هبدقةالمعدتقيس

مل!ا..،.ا

أنواعإحدىالتلفازفىالصورةصمامويعد.الإنسان

ترسلهماالصورةصمامويب!ت.الذبذباتمراسم

يعدكما.التلفازيةالدائرةخلالالتلفاز!صاميرات

منآخرنوعاأيضاالإلكترونيةأصسينيةاالأشعةبااضصويرا

ضرباتأنماطيوضحالذيالجهازوهواسذبذباتامراسما

.الإنسانقلب

ولماالضوء.طيفدرالممةفييستخدم.الطيفمقياس

الموادعنمختلفضوئىطيفذاتمادةكلكانت

نوعتحديدفيالعل!اءتساعدالطيفمقاسسفإن،الأخرى

الضوئى.طيفهاتحليلخلالمنعليهاوالتعرفالمادة

مقياسبمالطيفمقاييسمنأساسيةأنواعثلاثةوتوجد

تحتالأشعةأطيافيمييزوهوالحمراءتحتالأشعةطيف

لأطيافويستخدم،المرئيةالأشعةطيفومقياسالحمراح!.

البنفسجية،فوقالأشعةطيفومقياس.المرئيةالأشعة

الضوءانظر:.البنفسجيةفوقالأشعةأطيافيحللوهو

الف!وء.،الكهربائي

الأساسيةالوحداتقياسأجهزة

تقديرفىالأساسيةالوحداتقياسأجهزةتستخدم

سبيلفعلى.قياسهنودشيءلأيالقياسوحداتقيمة

بالمليمتر،أوبالسنتيمترماخططولالمسطرةتقيص،المثال

معينويعطينا،معدنيةرقيقةأوورقةسمكالميكرومترويعين

متناهية.بدقةالقمرإلىالأرضامنالمسافةالليزرمدى

وتشمل.العلومحقلفيمهمادوراالقياسدقةوتؤدي

التيار:الأحوالغالبفيتقاسالتيالأساسيةالكميات

والثقل.،والزمن،الحرارةودرجة،والطول،الكهربائي

بالوحداتالمقيسةالأخرىالك!ياتمعظمربطويمكن
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المثالىسبيلفعلى.الأسالممية

الوحدأتبقياسمامركبة

والزمن.

الومنكميةكلوتتطلب

ألتقديرها.القياسأجهزةمن

الثقلوالموازينوتقيم،الحرارة

اوحداقياسأجهزةمنالعديد

!والتيار(شدة)مقياسالأميتر

عماذاتمقالات

!االأجهزة

ولسو!غرفةالسينيةالأشعة

الةالكمتمفالتصويرآلة

لمجهرالتلسكوبا

الإل!لمجهراأنمو!جسلر،

الأيودالمجهرالذبذباتراسمة

الفائؤالمجهرالعتراريالإشعالغرفة

الوءقياسأجهزة

الحوعدادالألصطرلا!

الكهربائيلعداداالأميتر

مقياس،الفولتروممرلباا

الكذ!كاشفالبولوميتر

الكرونومتركوميترالتا

ئمل!رباا!لكشاالترمومترا

نومترلماادارالرا

الزلازلمرسمةالساعة

لمرياحاالسدممية

لمزواةارلسوناا

سلكيللاالمسبارالصونومترا

لمعيارايجرجادعدا

أخر؟مقالات

الطمجةالسماعةالاحتراع

الكهربافالعينالأوتوماتية

القياسلبوصلةا

الكيموغرافالترمومشات

لليزراالحيروسكوب

الجسيصمعحلالحاسو!

شبكةاللمفاويالجهار

االجهازيقوم.الدمويةالأوعية

الدممجرىإلىالجسمأنسجة

يصالجسمفيالسوائلضغط

باستمرارضشسربالموادمن

اويقوم.بالشعيراتالمسماة

وتغذيةبغمرالخلاليالسائل

سرعةالسرعةعداديقدر

المسافةأوللطوللأساسية

خاضانوعاالأساسيةحدات

درجاتتحدد،لترمومترات

ويوجد.الزمنالساعاتنبين

ومنها،الأساسيةالكهرباءت

الفولت.جاس

الموسوعةفي"

لخطيطية

كهربائيةمخطاطالمعتمة،

لدماغالوري

القلبكصبائيةمرسمة

الطيف!قياسروى

الع!تمنظار

المعدةمنظار

الأساسيةدات

الارتفاعمقياس

الأعماقمقياس

التداخلمقياس

التنصمقياس

للسوائلالسوعيالثقلمقياس

الحلفالىالمقياس

النسبيةالرطوبةمقياس

السرعةمقياس

الجهدفرقمقياس

المدىمقياس

الالتواثىالميزاد

الميكروميتر

صلةذات،

الكهربائيالمغنطيس

الكتلىالطهيفمكشا!

الملاحة

الميزر

النابدة

تشبهالتيالدقيقةسنلأوعية

منالسوائلبإعادةللمفاوي

لأنضروريةالعمليةوهذه.

وغيرهاوالبروتيناتالماء!ل

الدقيقةالدمويةالأوعية،رج

والمسمىالراشحالسائلممذا

يجدلموإذا.الجسمنسجة

تنتفخالأنسجةفإن،الدمإلىطريقهالزائدالخلاليالسائل

داخلإلىيرشحالزائدالسائلمعظمفإنولذا،وتتورم

منخفضا،فيهاالسائلضغطيكونالتيالدمويةالشعيرات

اللمف.ويسمى،اللمفاويالجهازطريقعنالباقيويعود

الجهازمنجزءااللمفاويالجهازالعلماءبعضويعتبر

إليه.ويعود،الدممنيأتياللمفلأن،الدوري

الجسمدفاعأجهزةأحدأيضااللمفاويالجهازويعد

الصغيرةالجسيماتبرشحيقومحيث،العدوىضد

منصغيرةكتلبوساطةالجسمتدخلالتيوالبكتيريا

حبةوتشبه،اللمفاويةالأوعيةطولعلىتوجدالأنسجة

اللمفاوية.العقدوتسمى،الشكلفيالفاصوديا

اللمفاو!الجهازومكوناتأجزاء

مثلالجسمأجزاءجميعفىتوجد.اللمفاويةالأوعية

إلىمتفرعةرقيقةأوعيةمناللمفوينساب.الدمويةالأوعية

عداماالجسمأجزاءجميعمن-النهايةفيليصلأكبرأوعية

وعاءأضخمو!ع،الصدريةالقناةإدى-الأيمنالعلويالربع

.الاماممنالفقريالعمودطولعلىوتقع،لمفاوي

فيليصبأعلىإلىالصدريةالقناةفياللمفويجري

أماالأيسر.بالكتفالعنقاتصالمنطقةقربدمويوعاء

فيسري،الجسممنالأيمنالعلويالربعفيالموجوداللمف

منالأيمنالنصففياليمنىاللمفاويةالقنواتإلى

قربالدممجرىفيالقنواتهذهتصبحيثالصدر

الأيمن.بالمنكبالعنقاتصال

التركيبحيثمن-كبيرحدإلىيشبه.اللمف

لاولكنه.الدمفيالسائلالجزءوهوالبلازما،-الكيميائي

فيالموجودةالبروتينكميةنصفحواليعلىإلايحتوي

تنفذأنتستطيعلاالكبيرةالبروتينجزيئاتلأنالبلازما،

بهاتنفذالتيالسهولةبنفسالدمويةالأوعيةجدرانمن

لونمثلولونهشفافلحمائلواللمف.الأخرىالموادبعض

القش.

طولعلىكثيرةأماكنفيتوجد.اللمفاويةالعقد

قطرهايبلغأوراماأونتوءاتتشبهوهي.اللمفاويةالأوعية

الأوعيةخيوطعلىالعقدتشبهأنهاكماملم،25-أ

خصوصامعينةأماكنفيالعقدهذهوتتجمع.اللمفاوية

مقدمأعلىبين)الثنيةالأربيةوفوقوالإبطينالعنقفي

والأوعيةالختلفةالأعضاءوبقرب(البطنوأسفلالفخذ

خلاياعلىاللمفاويةالعقدوتحتوي.الكبيرةالدموية

والأنسجةالضارةالموادممتص،البلاعمتسمىضخمة

الميتة.

فيتنتجالبيضاءالدمكرياتمننوع.اللمفاويات

تمرفعندما.العدوىضدالجسمعنوتدافعاللمفاويةالعقد



اللمفاويالجهاز556

عنغريبةموادأوطبيعيةغيرخلايااللمفاويةالعقدةفي

المفادة،الأجسامتسمىمواداللمفاوياتتنتجالجسم

.ضارةغيرتجعلهاأوالشاذةأوالغريبةالموادبتدميرتقوم

اللمفاوية،العقدفياللمفاوياتمنكبيرةأعدادوتوجد

الأنواعكلعددعددهايفوقبل،نفسهاللمفوفي

اللمف.فياكل!يامنالأخرى

ويوجد،اللمفاويةالعقدنسيجيشبه.اللمفاويالنسيج

جزءاأحامةاالناحيةمنتعتبرلاالتىالجسمااجزاءبعضفي

والغدانياتوالطحالاللوزتينمثل،اللمفاويالجهازمن

،اللمفاوياتعلىاللمفاويالنسيجويحتوي.والتوتة

.العدوىضدالجسمعنأ!دفاعافىويساعدوينتجها،

اللمفاويالجهازعمل

بصفةالخلاليالسائلينتجالحلالي.السائلإعادة

يعادأنيجبلذا.الدمويةالشعيراتمنالرشحمندائمة

مجرىإلىالجسمأنسجةمنالسائلهذابعضباستمرار

فيالسائليتجمعاللمفاويةالأوعيةسدتفإذا.الدم

الوذمةيسمىوتورماانتفاخاويسبب،المجاورةالأنسجة

منوصولهبعداللمفسريانويستمر)الاستسقاء(.

نفسفيالكبرىالأوعيةإلىالصغيرةاللمفاويةالأوعية

منكثيرأأنويلاحظ.أ!دريةاالقناةاتحاهأي،الاتجاه

إلىيسري-الصدريةالقناةماتحتويهذلكفىبما-اللمف

مثل-لللمفمضخةوجودعدممنبالرغم،أعلى

ويتم.الأمامإلىحركتهعلىأضحافظ-القلبفيالموحودة

ومن،العضلاتحركةمنالناشئالضغطبوساطةذلك

الدمويةالأوعيةنبضمنالناتجةوالحركةالتنفسعملية

الأوعيةفيالموجودةالصماماتتمنعكما.المجاورة

هذهوتشبه.الخلفإلىاللمفرجوعالكبرىاللمفاوية

الاوردة.فيمثيلاتهاالصمامات

)الخلاياوالبلاعماللمفاوياتتؤدي.العدوىمحاربة

عنالعدوىومقاومةمحاربةفىحيويادورا(الكبرىالملتهمة

البلاعموابتلاع،المضادةللأجساماللمفاوياتإنتاجطريق

تفرغالتياللمفاويةالعقدتتورمقدوأسذا.الغريبةاللأجسا

نأعلىالتورمهذاويدل.مؤلمةوتصبحالعدوىمنطقة

علىوتعملالعدوىمعحربحالةفيوالبلاعماللمفاويات

الغددأحياناالمتضخمةالعقدهذهوتسمىانتشارها.مغ

غددا.وليعستلمفاويةعقدالمتورمأنمعالمتورمة

وتدور،الدممجرىفىأيضااللمفاوياتتسريكما

يجدوقد.العدوىعلىلتقضيالجسمأنحاءجميعفي

مباشرةالجلدتحتمناطقإلىطريقهاللمفاوياتمنكثير

الموادولبعضللبكتيريامضادةأجساما!ناكينئحيث

الحساسية.تسببالتيالأخرى

اللمفاويلجهازا

ححيعفىتنتشرالأوعيةسلتحب!شةمناللمفاويالحهاريت!صن

علىمتعددةأماكنلىاللمفاويةالعقدوتوحد،الحسمأحراء

الاحرولعضهاعميقةوالأوعيةالعقدبعض!الأوعية،اهدهطول

الحلد.سقريبايقع

!-ءلأ-?

3!3!\،ير،حط

ممى!ثاويةقاة

اغلصا

-*!ا،%!عأءالصدربةالناة

بركاحلاة-ل!ءفيإءغ:أ1*

أ(.*---.لمالوعاءال!جلو!ي

الم،،،!إأإلأ.ة!

--*شا

3.،س.،،لم:*7-بر،لا.3!9(/؟

ءصلململم\،!؟أ!لمء!لأوعبةواالعفد-

،01أ؟!.السطحيةويةاللمط

لم\(تج!!،1الأويمها"العمد+"حى

لما؟لم.:ا!مبقةااللمماوية

لمإ.أاز/..!!

ئجأا.1صمام

!12ويلطوعاء

.غ!.!!

كاء،بر!*!لأنهئي7لم(كاةشريار

ءير"

لمميةحلاياحويصلات

-هـردأا!؟!ترخ!،،!لخصيه!!،!،!كاع*و!كا

عقدة!-حماجل!-شرا!!ء،ص

يةوطما/-عقد

لم؟صة.طما!،!

لمهـ-ءعاو

لرويمالما!ءيريدور

أء،القلص يرشحسائلمنيتكوناللمف

3ء*3!مل،الدمويةاحتهعيراتام!

ا؟!."القساةإلىاللمم!اللمفاويةالأوعية

"3،!!+!*وريدليتفرغهالتيالصدرية

ألألا!"!عءىءجمي-ء!ه!"ضاليسار()إلىالقل!منقريص

3!ماعهسة،صعسشيراتحركةالعلويالرسمايو!ح

دصفي.لمفاويةعقدةداخلأطمفا
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تقوما.الدهونامتصاص

فيمهمبدورالأمعاءجدار

اللبنيةالأوعيةهذهوتسمى

معينة،بروتيناتمعالمهضوم

اللمف!وتعطي-اللوابن-

الأبيضااللمفهذاويسمى

الكيلولروعاءإلىاللوابنفى

الصالقناةمنالسفليالجزء

فيالأخرىاللمفيةوالسوائل

امتصاصريختلفوبهذا،الدم

اوالبروتيناتالكربوهيدراتية

الكبد.إلىوتنقلها

المزروعة.الأنسجةرفض

هـالتيالأنسجةرفضفي

تت!فهي.متبرعآخرشخص

المومعبهاتتفاعلالتىالطريقة

الاطباءيقومولهذا.مضادة

المفالأجمسامإنتاجبتقليل

وكل.اللمفاوياتتدميرطريق

علىالمريضقدرةهذهالتدمير

ال!داءبمالدم:أيضاانظر

التجسىمكافحةجهاز

أمنيةجهةوهو،15إمباسم

والتخمالتجسسمنبريطانيا

ويعمل.الدولةعلىخطورة

لكنه،ومستقلةسريةبصورة

التابعةالخاصةالوحدةومع

جهاعنالمنفصلالخابرات

فيوظف16،إمباسميعردت

أمابريطانيا.لمصلحةالخارج

فيتنحصرمهمتهفإن،الدفاع

الاليالهبوطجهاز

(.الجويةللملاحة

مجمو.الهضميالجهار

-أو،صغيرةأجزاءإلىالطعام

الانحلالهذايؤمن.الإنسان

جداخلالمنالعبورإمكانية

باأنحاءجميعلتغذيتتوزع

أأالهضمىالجهازيتألف

المستقيمإلىالفممنأنبوب

فيالموجودةاللمفاويةلأوعية

.للدهونالجسمامتصاص

الدهنيتحدالأمعاءوفى.

الناتجةالجسيماتتدخلثم

اللبن،يشبهأبيضلوناناك

الكيلوسيمر.الكيلوسعلبنى

فيمتضخمةمنطقةوهوا،

الكيلوسيسريثم.!درية

مجرىإلىالصدريةالقناةإ

الموادامتصاصعنالدهون،

الدمويةالأوعيةتمتصهامتى

دوراأيضااللمفاوياتتؤدي

منشخصفيزرعهابق

بنفسالمزروعالنسيجمععل

أجسامبإنتاجأي-الغريبةاد

وزراعته،العضونقلبعد

عنالمتلقىالشخصفىادة

عمليةتضعفثانيةناحيةق

.العدوىمقاومة

.مرض،هوفىجكينبمل

عادةيعرفالبريطاليء

حمايةعنمسؤولةحكومية

يشكلآخرنشاطأيأويب

التجسصمكافحةجهاز

الحكوميةالجهاتمعضعاون

جهازأما.العاصمةمشرطة

الذيالتجسسمكافحة

فييعملونسريينعملاءا

لوزارةالتالغالخابراتجهاز

العسكرية.المعلوماتجمع

أخرى)طرقالطائرةان!:10

بتفتيتتقومالتيالأعضاءلة

جسمفىلاستعمالهازيئات

بمالمهضومةالصغيرةللأجزاء

ثم،الدممجرىإلىاللأمعاء-

وهي،الهضميةالقناةمنلأ

خلالالطعاميمروعندما.

نأللجسميمكنبسيطةموادإلىالطعامتفككالتىالعمليةهوالهفمم

تدخلالتيوالأنسجةالأعضاءكلالهضميالجهازيشمليستعملها.

العملية.هدهفي

الغدد

يةاللعا

المريء

الكبد

الصم!لحو!!ا

هرلمراا

ياسلبنكرا*ء/سكاكلعكا

ضء!؟كا*ءع،ش

بر!س!!ءق*،/ركأ

قيقةلداءمعالأا"ءوصلأ!!

لعليظةاءمعالأا"ع"!!!!!ثب!!لألم!؟1لأ،"

المستقيم!ض

طعام

بر

كيمومما

اليوقيت.تفككالتيالمعديةالعصارةوتضيف!الطعامتطحنا!لعدة

الكيموس.عليهيطلقكثيفسائلشكلفيالمعدةمنالطهعاميخرح

البنكرياسوعصارةالصفراء

الأمعاءفيالكيموسعلىتؤثراد

عصارةوتقوم.العلويةالدقيقة

المروتيناتبهضمالبنكرياس

كماوالنشوياتوالسكروالدسم

الدسم.هضمفيالصفراءتساعد

كيموس

الأ!اء

الدقيقة

ظةللىا،1-!لأا

فيتمتصالمهضومةالأطعمة

الأمعاءمنالدممجرى

الذيالمتبقيالجرءأماالدقيقة

إلىفيمرهضمهيمكنلا

ويطرحالغليظةالأمعاء

الجسم.خارج
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متنوعةهضميةعصاراتمعويمتزجطحنهيتم،القناةهذه

الهضمية،الإنزيماتعلىالعصاراتهذهأغلبوتحتوي

تحلي!!فىالمؤثرةالتفاعلاتتسرعكيميائيةمركباتوهى

وهما،الدقيقةايلأمعاءواالمعدةمنكلوتفرز.الطعام

وتصب.هضميةعصارة،الهضميةالقناةمنجزءان

الغددمنالهضميةأغناةافيالأخرىالهضميةالعصارات

جزءاالأعضاءهذهوتش!ول،والبنكرياسوالمرارةاللعابية

الهضمي.الجهازمن

والسكرياتأضشوياتواوالبروتيناتالدهنياتتتكون

هضمهايجبجدامعقدةجزيئاتمنالطعامفيالموجودة

والسكرياتأسشوياتاتتحللالهضميتموعندماتحللها.أو

أحماضإلىوالدهنيات،بسيطةسكرياتإلىالمركبة

الدهنيةالأحماضواالبسيطةوالسكريات.وجليسرينأمينية

الأطعمةهى،والببتيداتالأمينيةوالأحماضوالجليسرين

ولاتحتاج.الدممجرىإلىتمتصأنيمكنالتيالمهضومة

والماء.والمعادنكالفيتناميماتالهضمإلىالأطعمةبعض

مهموالمضغ.اغمأفىالهضميبدأ.المعدةإلىالفممن

الممضوغالطعامي!صنفعندما.لسببينالجيدللهضمجدا

العصاراتتتفاعلأنيمكنجدا،دقيقةأجزاءإلىمطحونا

يكونفإنه،الطعاممضغوأثناءأكثر.بسهولةالهضمية

اللعابينإنزيمعلىيحتويالذيباللعابوممزوخامبللا

س!ص.إلىالطعامشىالموحودالنشاءمنقسمايحولالذي

ويمتزجالمعدةإلىالمريءخلاليمر،الطعامابتلاعوبعد

ممخضةنشطةبحر!!ةأ!ضميةاأمحصارةباالمعدةفىجيدا

العضلاتتقلصاتعنالحركةهذهوتنجموذهابا،جيئة

.المعدةجدرانفيالقوية

عصارةاسمالمعديةالهضميةالعصارةعلىويطلق

افيوإنزيمالهيدروكلوريكحمضعلىوتحتويا!لعدة،

البروتينية،الأطعمةبهضمالعصارةهذهتبدأ)الهضمين(.

النشوياتتهضملابينما،والحليب،والبيضكاللحم

وجبةتناولوبعد.المعدةبعصارةوالدهنياتوالسكريات

إلىساعتينمنالمعدةفيالطعاممنقسميبقى،طعام

المعدةفتبدأالدقيقةوالجزجات،السوائلأما.ساعاتخمس

والمهضومخضهتمالذيالطعامعلىويطلق.فوراتفريغها

يمرالكيموس،اسمكثيفسائلإلىتحولوالذيجزئيا،

الدقيقة.الأمعاءإلىالمعدةمنالكيموس

جزئياالهضمعمليةتكتمل.الدقيقةالأمعاءفي

ادقيقةالأم!حاءوعصارةالبنكرياسعصارةبوساطة

وتصب،البنكرياسينتجهاالبنكرياسوعصارةوالصفراء.

عصارةوتحتوي.قناةأوأنبوببوساطةالدقيقةالأمعاءافى

والليباز.والإميلاز،التريبسينإنزيماتعلىالبنكرياس

ويحولجزئيا،المهضومةالبروتيناتالتريبسينإنزيموتحلل

إنزيمويفكك،بسيطةسكرياتإلىالنشاءالإميلازإنزيم

والعصارة.وجليسريندهنيةأحماضإنىالدهنياتالليباز

هاضمةتأثيراتولهاالدقيقةالأمعاءجدرانتنتجهاالمعوية

هضمعمليةتنجزولكنها،البنكرياسعصارةمنأخف

،المرارةفىوتختزنالكبد،فىأ!حفراءاوتتكون.مشابهة

تحتوي.الصفراويةالقناةبوساطةالدقيقةالأمعاءفيوتصب

وامتصاصحلعلىتساعدكيمياويةموادعلىالصفراء

.الدهنيات

بوساطةيمتصفإنهتمامامهضوفايصئالطعاموحينما

ثم،الدقيقةالأمعاءجدرانفيالدقيقةالدمويةالأوعية

جزيئاتوتكون.الجسملتغذيةأسدمويةاالدورةفىتنتقل

جدرانخلالالمرورمنتمكنهالدرجةصغيرةا!عاما

تماما.مهضومةتكونحينمابمالدمويةوالأوعيةالأمعاء

الأمعاءفيهضميةعمليةأيةالأرجحعلىولاتحدث

وتمتصالطعامفضلاتالغليظةالأمعاءتختزنإذ،الغليظة

الأمعاءفيالمتراكمةوالمواد.والمعادنالماءمنقليلةكميات

الجسم.فىهضمهلايمكنالذيالخشنالطعامهىالغليظة

الذي)البراز(،النهائيةالفضلاتالبكتيريالنشاطوينتج

الجسم.خارجيطرح

المريء.؟الهضمسوءالأمعاء،،الأسنانأيضا:ان!

مغوليإمبراطوررالغم(.7261-651)9جهالجير

مأ506عاممناستمرالذيعهدهفيتابعالهند.فى

.المغولإمبراطوريةأخومئفىا،وفاتهحتى

بحسهعرفكما.للفنونبرعايتهجهانجيرعرف

التيبثوراتهالمزيةهذهيفسدكانولكنه.للعدالةالحقيقي

جداكثيرةأحوالفيانتقدأنهكما.بالقسوةاتسمت

)نورجاهاننورالفارسيةزوجتهمطالبعلىلموافقته

له.الخططترسمكانتالتيالدنيا(

بالقربمسيكريفاتحبورمدينةقصرفيجهانجيرولد

وكان.الهنديةبرادلقأترولايةفيالآنتوجدالتيأكرامن

سلطانمحمدوالدهوسماهأكبر.المغولىالإمبراطوروالده

عندما(،العالم)فاغجهانجيرلقبخلكلليهولكن.سالم

.إمبراطوراصار

راجيبوتقلعةعلىأم،461عامفىجهانجيراستولى

علىذلك،منعامينبعدسيطر،كما.الكبرىبراجاستان

وكافأ.ديكانهضبةعلىنجرأحمدمملكةنصف

الذيالبحريالدعممقابلتجاريةبامتيازاتالبريطانيين

البرتغاليين.ضدلهقدموه

أسكواشلاعب(.-أم)639خانجهانجير،

فاز.أم089عامفيالعالمأصئبطل.باكسماني



955جهنم

،ام099عامفىجهانجير

حطموبهذا.التاسعةللمرة

وحتئ،هنتجيوفالأسترالي

كراقبمدينةجهانجيرولد

،5691عامفيخانروشان

يمارسرجهانجيروبدأ.المفتوحة

قوممبطلأصغروصار.أعوام

زآعمرهوكان.الرياضةهذه

هانذاكعمرهوكانأم،979

بام181عامفيفازكما

أنىمنالرغمعلىالمفتوحتين

الىالتددينبمانظر:الجهد.

المرونة.

المفتوحةالبريطانيةالبطولة

أحرزهالذيالقياسىالرقم

لنفسه.العمرطموح!

والدهوفاز.باكستانفي!ي

البريطانيةالأسكواشببطولة

عشرةوعمره،الرياضةهذه،

فيباكستانمستوىعلى،

عامفيوفازعاما.41ذاك

.للهواةالعالمببطولةعاما،ا

والعالميةالبريطانيةلبطولتين

عاما.17انذاككانصه

المواد؟متانةبمالمعدنيل

أواخرفيظهرتل!سلاميةالفرقمنفرقةالجهمية

أنشأها.والمعتزلة،الأولىالقدريةظهوربعدأميةبنيدولة

بنىمواليمنمحرز،أبوالسمرقندصفوانبنجهم

إليه.فنسبت،م74هـ،أ28عامالمتوفىراسب

الذينمقابلفيظهرتقد.الجبريةأيضاوتسمى

اللإفراط.كلهي"فأفر)القدر(أمرفيأفرطوا

هووالإيمانتفنيانوالنار.ص.اأنالجهميةعقائدومن

علىلأحدفعللاوأنهت،الطاسائردونفقطالمعرفة

علىمجبرالإنسانإنصاقالتكما.اللهإلاالحقيقة

هذهعليهقدراللهلأنبم.لامعسيرأنهأي،أعماله

بالاستطاعةيوصفلانفال!كذلكتقديرا،الأعمال

وإنمااختيارولاإرادةولالهةقدلاأفعالهفيمجبرهووإنما

سائريخلقماحعسبعلى.الأفعالتعالىاللهيخلق

إلىتنعسبكمامجازا،لالأ.إليهوينسب!الجمادات

.الجمادات

فكذلكجبرا،الأفعالنتإذاأنهالجهميةويرى

يقدرالذيهوفاللهأيضئا.01يكونوالعقابالثواب

،يثابأنلهويقدرالخير،.أنالأشخاصمنلشخص

ويقدرالشر،يفعلأنآخر.:يقدرالذيهووالله

هم."-خلاصةوهذهيعاقبأنعليه

بمنزلةالعبدحركاتإنل.،بعضهمغالىوقد

الذهبي:وقال.الريععليهاهبتإذاالأشجارحركات

زمانهفيهلكمبدعا،د!.صفوانبنجهمكان?لقد

"لم.-.شرازرعوقد،التابعينصغار

اعتقادهالموحدينالمؤمنينوجبغيبيحق!جهلم

الحقخلقها،القيامةيومينالكا.مثوىوهيبه،والإيمان

اللهعصواالذينين"جزاءلتكونوتعالىتبارك

بليعبدوهولماللهنعمةوجحدوا،وأنبياءهرسلهوعصوا

.غيرهالألوهيةفىمعهأشركوا

أبدا،ينطفئلادائمامشتعلالنيرانمنسعيروجهنم

كثيراذكرهاوردوقد،ذلكعليهقضىلمنعذاباأدلهأعدها

ا!انوأ.مختلفةوبصورمتعددةاياتوفيالكريمالقرانفي

يدخلمنالناسومن.وكثيرةمتعددةجهنمفىالعذاب

يصلىالذي)يحياولافيهايموتلاأبدافيهاخالداجهنم

.21،13:الأعلىيحيا!ولافيهايموتلاثم!!*الكبرىالنار

ولافيهايموتلاجهنملهفإنمجرماربهيأتمنإنه)

عليهميقضىلاجهنمنارلهمكفرواوالذين)74.:طهيحيا!

36.ناطر:عذابها!منعنهمولايخفففيموتوا

لكلتتسعبلبأهلهاتضيقولاأبداتمتلئلاوالنار

مزيد!منهلوتقولامتلأتهللجهنمنقوليوم)شيء

رأسهمعلىخضلةالملائكةمنحراسولجهنم.3.:ق

ماكثون!إنكمقالربكعليناليقضمالكياونادوا)مالك

ربكمادعواجهنملخزنةالنارفيالذين)وقال77.:الرحرف

.94غانر:!العذابمنيوماعنايخفف

)ويجعل:تعالىقالالنارفىسيلقىخبيثشيءوكل

جهنم!فيفيجعلهجميعافيركمهبعضعلىبعضهالخبيث

جمعالذيير!لمزةهمزةلكلويل)أيضا:ويقول37.الأنفال

فيلينبذنكلارزاءأخلدهمالهأنيحسب!"وعددهمالا

اللييرا:الموقدةاللهناررز""الحطمةماأدراكوماإرزصالحطمة

!ممددةعمدفيرز"مؤصدةعليهمإنهاظأفيالأفئدةعلىتطلع

دونمنوماتعبدونإنكم)أيضا:تعالىوقال.الهمزةسورة

والاستعاذة.89:الأنبياءواردون!لهاأنتمجهنمحصبالله

كل!!الرسولمنهااستعاذ،بالضرورةواجبأمرجهنممن

،والهرمالكسملمنبكأعوذإني)اللهم:فقالدعائهفي

النار،عذابمنبكأعوذإنياللهم،والمأثموالمغرم

بسندهادبحاريرواهالقبر(وعذابالقبر،وفتنةالنار،وفتنة

فيآتناربنا):الكريمالقرآنويقولعنها.اللهرضي،عائشةعن

:البقرةالنار!عذابوقناحسنةالآخرةوفيحسنةالدنيا

مستعيذوندائماأنهمعبادهتعالىالحقوصفوقد10.2

عذابعنااصرفربنايقولونوالذين):فقالجهنمنارمن

ومقاما!مستقراساءتإنهارز"غراماكانعذابهاإنجهنم

.56،66:لفرقانا

معينةمدةأوفترةالناريدخلمنالناسمنوهناك

اللهيتوبوبعدهاذنوبهمنيتطهرحتىلهاللهقضىحسبما

فيها.يخلدمنوهناك،الجنةفيدخلعليه

والسعير،والنار،،الحطمةمنها:عديدةأسماءولجهنم

ولمإ!*المصلينمننكلمقالوايرإ:سقرفيسلككمما)وسقر

وكنا!ةالخائضينمعوكنانخوضأرزالمسكيننطعمنك

ومن.42-47المدثر:!اليقينأتاناحتىرزاالدينبيومنكذب



الجهمرالأول056

للشوى!نزاعة-":لظىإنها!كلالظىأيضاأسمائها

التكاتر:!الجحيملترون)الجحيموأيضا.أ15،6المعارخ:

وما-":هاويةفأمهثاءموازينهخفتمنوأما)والهاوية.6

جهنمونار.\أ8-:القارعة!حاميهنار-":هيهماأدراك

ظول!الرسوللقولعنهاتختلفبلالدنيانارمثلليحست

منجزءاسبعينمنواحدجزءتوقدونالتيهذه)ناركم

الله،رسوليالكافيةكانتإنواللهقالوا:،جهنمحر

حرها(مثلكلهنجزءاوستينبتسعةففلتفإنها:قال

صحئ.حسرحديث:وقالهريرةأبيعنلسندهالترمديرواه

الأخرىالتصوراتفيجهنم

التصوربهذا-الأخرىالدياناتفى-جهنمتكنل!

مباشراعنهاالحديثيكنلمأي،القرانصورهالذي

التيالداريكونأنيتعدىلاجهنممفهوملكنصريحا،

عندكما-الأبديأالمحس!شأوللكافرينأدلهأعدها

تكفيراالناسمنالخاطئونإليهسيأويالذي-النصارى

المصريةالأساطيرفىوجهنم.الربأماملذنوبهموتطهيرا

والتيالموتإلاهاتأحدإلىالمتوفىروحذهابتعني

الذينالجهنميينبالقضاةسمواالقضاةمنعدداترأس

الأساطيرمنذلكوغير،العذأبأوبالتنعيمعليهيحكمون

كانتالتيالشعوبعندخصوصاالقديمةوالخرافات

بالنار.أوبالجنةأصلايؤمنونولاأنبياءهاتعصي

وتوصصالجديدالعهدفىجهسمكلمةوردتولقد

منبالإسلامشبيهةتكونتكادبصورةأخرىكتبفي

تفصيل.غير

شكولاف!!انواالقديمةالعهودفيوالرسلالأنبياءأما

مصيرويعرفونوالناربالجنةيؤمنون-نبوتهمبحكم-

علىال!صيمالقرآنيقول.متبعوهممعهمويؤمنالمشركين

النجاةإلىأدعوكمماليولاقوم)فرعونآلمؤمنلسان

ماليسبهوأشركباللهلأكفرتدعوننييرالنارإلىوتدعونني

.14،24عالر:الغفار!العزيزإلىأدعوكموأناعلمبهلي

ومثلما.ذلكعلىالدالةالآياتبهذهحافلالكريموالقران

منأكثرواأيضافإنهمبالجنةوالشعراءالأدباءتغنى

ذلكعلىمثالوأبرز،والعذابوللجحيمللنارتصوراتهم

الإلهيةأ!وميدياوا،المعريالعلاءلأبيالغفرانرهممالة

رسالةوخصوصاالإسلاميةبالأثارفيهاتأثرالتيلدانتي

فوريةمحاكمةعقدودانتيالمعريحاولوقد.الغفران

وما.كوميديةهزليةصورةفىوأعمالهمعصرهملأدباء

خرافيامكاناكونهلمجأرحبينالعصورعبرالنارمفهومزال

عدمأوالموتىأرواحفيهتسبحشمريرشبحمجردأوللعذاب

الكريمالقرانجاءحتىبالبعثالإيمانلعدمأصلابهالإيمان

المفاهيم.هذهوأبطل

إلايدخلهالا-القرآنيالتصورفي-النارفإنوعموما

والحق،وضلالهشركهفىوظلالكفرعلىأصرمن

ولوحتىإليهوالرجوعالتوبةبابفتحوتعالىتبارك

نصوحاتوبةتكونأنشرلطةالأرضتملأذنوبهكانت

فاللهمبعدها،صاحبهايرتدلاالكريملوجههخالصة

النار.منأجرنا

الجنة.بمالإسلامأيفئا:انظر

أعدىالموسيقىعدمفىالرجلصوتالأولالجهدر

وهو)الصادح(منوأدنى(الأعلى)الصوتالجهيرمن

هذاصاحبالمغنيويسمى.انخفاضاالأكثرالصوت

ويبدأللنغمةدرجتينالأولالجهيرويغطىلاريتونالصوت

الخفيضة.الأولىالنغ!ةمنتنازليا

عبدالعزيزبنعبدالكريمالجهيمان،

بنعبدالكريم(.أم-519،اهـ-)333

منعددفيبرزسعوديكاتبالجهيمانعبدالعزيز

للطفلوالكتابةالصحفيةالكتابةمنهاالكتابيةالمجالات

منالشعبيبالموروثالاهتمامفيثم،الرحلاتوأدب

المجالاتهذهفىالروادمنيعدحيثوأمثالأساطير

السعودية.العربيةبالمملكة

منطقةمنغسلةبلدةفيالجهيمانعبدالكريمولد

ثم،بالقريةالكتاتيبفىتعليمهوتلقىبنجد،الوشم

العلومبعضتلقىحيثالرياضإلىوالدهمعانتق!

إلىبعدفيماانتق!علمائها.بعضيدعلىهناكالدينية

إبراهيمبنمحمدالشيخاختارهحيثالمكرمةمكة

الطلابأوائلمنليكونعبدالعزيزالملكأمرحسب

افتتحقدكانالذيالسعوديالعلميبالمعهدالملتحقين

وهوام،329عامالمعهدفيتخرجهوكانحديئا.

العربيةالمملكةتوحيدفيهأعلنالذيالعامنفس

ية.السعود

التعليميةالأعمالمنالعديدالجهيمانمارس

مكةفيمدرساعملحيث،التاليةالفترةفيوالصحفية

إلىذلكبعدمنتقلاالخرجفىمدرسةأسسثمالمكرمة

الظهرانوفي.آنذاكالعهدوليسعودالأميرأنجالمدرسة

أخبارهيالشرقيةالمنطقةفيصحيفةأولالجهيمانأسس

صحيفةعلىوأشرف،المعارفلوزارةعملثم،الظهران

القصيم.

مقالاتهيضممامنهاالكتبمنعدداالجهيماننشر

منفردآراء،الطريقأين،ولهبدخان:مثلالصحفية

ومنهاأم(،)879وأحداثأحاديثام(؟169)الشعب

الأمثالمثل:والأمثالالشعبيةالأساطيرفيأبحاثهيضماما



--ى.هـالحيات،.-وقاتلالأرضيوالوقواق

نصفهاالذيليشكل،سم06الجوابالطائرطولويبلغ

ماوغالبا.مدببنحيفومنقارقويةطويلةأرجلولهتقريئا.

بيضاء.و!طسوداءخطوطبهبنيا،العلوينصفهلونيكون

معفاغبنيأوأبيضفلونهماالعلويوالصدرالرقبةأما

توجدكما،الريشبنىعرفرأسهويعلو.داكنةبنيةخطوط

عين.كلخلفاللونبرتقاليةالعاريالجلدمنبقعة

والفقارياتبالحشراتأساساالجوابةالطيوروتتغذى

وأفراخ)الغوافر(الأمريكيةالسناجبومنها،الصغيرة

فرائسهاتقتلوهي.والثعابين،والسحاليوالفئرانالطور،

.واحدةمرةأبتلاعهاثمصلبشيءع!ىبضربهاالكبيرة

باستخدامفنجانهيئةعلىأعشاشهاالجوابطيوروتبني

كماالصبار.منأجمةأوالمنخفضةللأشجارالجافةالعيدان

منوغيرهاوالحشائشالشجربأوراقالأعشاشتفرش

إلىه2منالجوابالطائرأنثىوتضع.الناعمةالمواد

.للصفرةمائلةبيضات

الطائر.:أيضاانظر
161ئرطا،بلجواا

الجزيرقلبمنلشعبية

شعبأساطيرأم(؟639

01-91)78أجزاء(.خمسة

.تحلاش

لشها:نظرا0لشمسابو

؟543)هييزكاجو

3رساماولكانشيه،كاي

)11الوجوهرسمفيخصص

وشكلروحفيالتغلغلي

وأبر.معاصريهأمامكساحر

مضأعمالهوأشهر،مواعظ

القصر.ى

الهنافيوللايةأصغرصا

،207مساحتهاوتبلغلبلاد

عاص.نسمةالأا.62168

ليالهندوسمنالولايةمكان

الاقتصاديالنشاطيعتمد

،امثلالنقديةإلمحاصيل

السكايزاولكما،التوابل

!اوصناعةالأسماكممحيد

والبوكسيت.والحديدلمنجنيز

جائزتاروإللكئولوجياللتصديرالملكةجوائرأجزاء()عشرةالعربيةأ

زيادفىوالتميزللإنجازتقديرالشركاتها،بريطانياتقدمهماالعربيةالجزيرةقلبفية

أأجديدةأساليببالسشخدامالتقنيالابداعأوالصادرأتفىكتبهإلىبالإضافةام(9

الصناصفروعمنفرعلأيويمكن.فريدةمنتجاتإنتا!

الزراعةقطاعذلكفيبما،الجائزتينبهاتينالفوزالبريطانية

أأالتصديرفياللإنجازجائزة-الجائزتينمنبأيوالفائزون(.الشمستتكون)م!

مرالجائزةشعارقالبمننسخةيتسلمون-التقنياللإنجازكوأيضاينطق(..و4؟6-

الشعااإبرازلهمويحق،شفافرسمعلىمركبةالصلبكبيراأستاذابهيعترفميني

جائزاأما.ذلكأرادواإذا،ومنتجاتهممطوعاتهمعلىبراعتهوجعلتهورتريهات(.

جائزاوأما،مركزهفىي!حرفيحملالشعارفإنالتصديريبدورسوماته!ضوعات

.+حرفمركزهفييحملفشعارهاالتقنيةأخلاقيةقصصاأعمالههـت

وتعلزبأنفسها،الجائزتينهاتينلنيلالشركاتوتتقدما!لرشدةنصائحبعنوانلوطة

)21الملكةميلادعيدفيعامكلبهماالفائزينأسماء

للصنا!الملكةجائزةباسمالجائزةقدمتوقد(.أبريل

تغييمتمام769عاموفيام.669عامفيمرةلأولالغربيالساحلعلىتقع،

والتكنولوجيا.للتصديرالملكةجوائزإلىالاسمسكانهماعدديبلغبينما2كم1

ومعظمبناجىمدينةحتها

!صر!الطيورأحدابالجصطائر.طاش،اوواب،النصارىمنأقليةجانب

جنوبفيالأشجارمنخفضةالأراضيفيويعيش،الحركةالأرززراعةساولايئفي

طالمويعستطع.المكسيكوفي،المتحدةالولايات!رجم!السكروقصبوالمانجو،ز
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الأراضىفىالحرارةدرجاتمتوسطيصل.الارتفاع

فصليتغييرمعم27حواليإلىوالسهولالمنخفضة

ارتفاعهايبلغالتىالجبليةالوديانفيمعتدلوالمناخ.طفيف

درجاتمتوسطويترواح.أم،08و.1)002بينما

ويحدث.م52وأم651بينسنوياالمنطقةلهذهالحرارة

درجةمتوسطويص!!،العاليةالوديانفيتجمدأحيانا

.م45إلىفيهاالحرارة

علىالمنخفضةالأراضىفىالأمطارمنسوبويتراوح

57ببماأخربيةاالمرتفعةالأراضيوفى،الهادئالمحيط

الأراضيفىسكلا،7وه05بينوماسنويا،سمأءو.

عادةجوأتيمالافىالأمطارموسمويستمر.الشرقيةالمرتفعة

معظىخلاليومياالأمطاروتهطلديسمبر،إلىمايومن

منالشماليةالسهولمعظمفىمعدلهاويصل،الفترةهذه

هذهفيالأمطاروتهطلممنوياسم038إلىسم002

السنة.معظمالمنطقة

لاقلصادا

مواردهوأهمالنمو،طريقفىيسيربلدجواتيمالا

لإنتاجمصدرأهمالزراعةوتمثل،الخصبةالأرضالطيعية

تقريبا.الأرضنصفالكثيفةالغاباتوتغطي،البضائع

والماهوجني،الأرز،أشجارمنالغاباتمعظموتتكون

جواتيمالاوتمتلك،القويةالخشبيةالأشمجارمنوغيرها

والنيكل،،والرصاصوالإثمد،،النفطمنإرسابات

مصدراالجبليةالبلادينابيعوتشكل.أخرىومعادنوالزنك

بالعديدحواتيمالاوتحفل،الرخيصةالكهرومائيةللقدرة

فيأولهاافتتحالتيالكهرومائيةالقدرةتوليدمحطاتمن

.أم079عام

لدولالمشتركةالسوقلعضويةجواتيمالاتنتمي

.دوللخمساقتصاديةوحدةوهي،الوسطىأمريكا

للتكاملالعامةالاتفاقيةأساسعلىالمنطقةهذهوتقوم

السوقانظر:.الوسطىأمريكادولبينالاقتصادي

،السوقدولبقيةمعجواتيمال!تجارةوتأقطالم!ثتركة.

القيمة،ناحيةمنالثانيةالمرتبةفىإلسلفادور،وخاصة

أهمتعدالتيالمتحدةالولاياتمعبتجارتهامقارنة

لجواتيمالا.تجاريشريك

علىكبيربشكلجواتيمالااقتصاديعتمد.الزراعة

البن،الصادراتوأهم.الزرأعيةالمنتجاتصادرات

البنصادراتوتمثل.والهالوالسكر،،والقطنوالموز،

لزرأعةالأراضيوأفضل.الصادرأتمجموعمن03%

المرتفعة،الأراضىمنطقةمنالجنوبيةالحافةعلىتمتدالبن

البن.مزارعفيدائمةبصفةالعمالبعضويسكن

المناطقمنالهنودمنكثيرقدومذلكإلىويضاف

فيللمساعدةالمرتفعةالأراضىغربيبالسكانالمزدحمة

أرضايمتلكونلاوهؤلاء.عامكلالبنمحصهمولحصاد

للأراضىالجنوبيةالحافةوتشكل.لإعاشتهمكافية

.الهاللزراعةمنطقةأهمالمرتفعة

سريعاتوسعاالتصديرأجلمنالقطنإنتاجيشهد

،الهادئالمحيطعلىالمنخفضةالأراضيمنطقةفىخاصة

)الذرةالصفراءالذرةبزراعةأيضاهناكالمزارعونويقوم

الأبقار.وبتربيةاسمكر،وقصب،المطاطشجر(الشامية

بالقربأساسافيزرع-المهمةالصادراتمنوهو-اطوزأما

الكاريبى.أسساح!!امن

فيعدللسكانغذاءأهموهي،الشاميةالذرةأما

جواتيمالا.فيللاستهلاكيزرعالذيالرئيسىالمحصول

يقوم.المرتفعاتفيالكبيرةالمزارعفىالشمستحتتجمم!البنحبوب

متناسقة.بصورةتجفيفهاليتمالحمو!بتقليبالعمال
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جانبإلىويزرع،الزراعيةالأرضثلثحواليفىويزرع

الماشيةخاصةالحيوانتربيةوتتم.والقمحوالأرز،،الفول

فيتوجدالبلادفيالمراعيأهمولكنالبلاد،أنحاءبكل

.الهادئالمحيطعلىالمنخفضةالأراضي

التيالاقتصاديةالمناشمطتشكل.الخدميةالصناعات

الوطنيالنابخمجموعنصفحواليفقطخدماتتنتج

للبضائعالسنويةالقيمةأيبجواتيمالا،الإجمالي

الخاصةالخدماتوتمثلالقطر.داخلالمنتجةوالخدمات

الصناعاتمنجزءأهموالأفرادوالمجتمعبالجماعات

خدماتالقسمهذاويشملجواتيمالا.فىالخدمية

الصيانة،وخدمات،الصحيةوالرعاية،كالتعليم،الحكومة

الكبيرةالمدنفيكبيرةأهميةذاتالخدماتهذهومثل

حيثمنالثانيالقسمأما.جواتيمالامدينةخاصة

تجارةمعظموتعتمد.والتجزئةالجملةتجارةفهوالأهمية

الزراعية.المنتجاتتوزيععلىالبلاد

فيالصناعىالإنتاجشميز.الصناعيالإنتاج

التحركمعيتناسقلاولكنهنمو،حالةفىبأنهجواتيمالا

مما،الاخرىوالمدنجواتيمالا،مدينةصوبالسكانى

دخلحالوقد.المدنفىمتفاقمةبطالةمشكلةعنهنجم

،المحدودةالطاقةمصادرجانبإلىالمنخفض!السكان

الصريع.الاقتصساديالنمودون،المواصلاتوضحف

استهلاكيةسلعجواتيمالافىالصناعيةالمنتجاتومعظم

والملابس،،والمشروبات،المحفوظةالأغذيةمثل

.والمنسوجات

الصناعاتفيالصغيرةالصناعيةالمناشطمعظمتتمركز

والمنتجات،والخزف،البطاطينوتشمل،الهنديةاليدوية

الخشبية.

رئيسيانطريقانجواتيمالايعبر.والمواصلاتالنقل

يربطآخرطريقوهناكإلسلفادور،إلىالمكسيكمن

الكاريبي.البحروساحل،الهادئالمحيطساحل،الساحلين

كثيرويسافر،سياراتالجواتيماليينمن%3منأقلويملك

.بالحافلاتاسمكانمن

بالساحلين،جواتيمالامدينةالحديديةاسمككوتربط

باريوسبورتووهوالرئيسيالميناءويقع.دولىمطاروبها

الكاريبي.البحرعلى

عشرجواتيمالافيتصدر.الاتصالاتوسائل

الدولةوتدير.الخاصللقطاعتابعومعظمها،يوميةصحف

المدنفيإلآتتوافرلاوهى.والهاتفوالبرقالبريدخدمات

المتوسطفيشخصا03كلويمتلك.والصغيرة،الكبيرة

واحدمذياعحواليويوجدواحدا،تلفازاجواتيمالافي

شخصئا.02لكل

تاريخيةنبذة

سكانعنالقليلالمؤرخونيعرف.الهنديةالفترة

مجتمعوأول.الزراعيةالتنميةقبلمافترةفيجواتيمالا

الأراضيمنطقةفيتشاراكاسلايع!فيكانعرف

الميلاد.قبلعشرالحاديالقرنإلىتاريخهويرجع.المرتفعة

وصنعوا،الذرةزرعواقدالمجموعةهذهسكانوكان

.والحبالالحصرونسجواالفخار،

فيالمشهورةالماياهنودحضارةأكثرازدهرت

الميلاديين،والعاشرالرالغالقرنينبينماالفترةفىجواتيمالا

منحوتةحجريةكتلعلىالمهمةالتواريخالماياسجلوقد

شكلفيالكتابةمننوغاواستعملوا،ستيليسميت

المنطقةفيكثيرةدينيةمراكزوشيدواوصور،رسومات

جميلة،قصوراالمراكزهذهوشملت.الشماليةالمنبسطة

نأويبدو.الجيريالحجرمنوكلهاومعابد.،وأهرامات

،الميلاديالعاشرالقرنخلالالمراكزهذههجرواقدالمايا

معظمكانالأسبانوصولوعند.واضحةغيرلأسباب

المرتفعة.الأراضيمنطقةيسكنونالمايا

حملةتحركتأم523عامفيالاستعمار.فترة

،الجديدةأسبانيامنألفارادوديبيدروبقيادةأسبانية

وقدجواتيمالا.وغزت(،المكسيكفىالأسبانية)المستعمرة

،الكبيرةالجواتيماليةالهنديةالمجموعاتكلألفارادوهزم

البلاد.فيالأسبانيالحكموأقام

جواتيمالافيالأودينسياأسبانياأقامتام057عامفي

أنتجوا،بمدينة(والإداريينالقضاةمنعليا)محكمة

جواتيمالاكانت.الوسطىأمريكامعظمالمحكمةوحكمت

سلطةلهاكانالمحكمةولكن،الجديدةأسبانيامنجزءا

)العاصمةسيتيمكسيكومدينةعنبعدهابسببكبيرة

الذهبمنقليلةكمياتالأسبانوجد(.الاستعمارية

كبيرةمزارعكملاكاستقرواولكنهمجواتيمالا،فيوالفضة

تحويلتمام776عاموفي.الهنديةالعمالةعلىتعتمد

أنتجوا.مدينةدمرزلزالإثرجواتيمالامدينةإلىالمحكمة

أمريكادولمنوغيرهاجواتيمالا،أعلنت.الاستقلال

وقتوفي.م1821سبتمبر15فىالاستقلالالوسطى

الإمبراطوريةمنجزءاالدولهذهأصبحتلاحق

وكونتأم،823عامعنهاانفصلتولكنها،المكسيكية

بصفةالاتحادهذاواتبع.الوسطىلأمريكاالمتحدةالأقاليم

الدولفيهاركزت،وسياسيةاقتصاديةلممياساتعامة

الامتيازاتوأنهت،المدنيةالحقوقمنالعديدعلىالأعضاء

الرومانيةوالكنيسةالأقوياءالأراضيملاكلكبارالخاصة

لفترةاستمرتالمتحدةالاقاليموحدةولكن.الكاثوليكية

.قصيرة
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بما،مختلفةلفسغوطنتيجةتتفككالوحدةوبدأت

أمرعلىوالقائمينالمحافظينالنبلاءمحاولاتذلكفى

اشمسحب!ام983عاموفي.امتيازاتهماستردادالكنيسة

محافظجنرالحكمذلكوتبعالاتحاد،منجوأتيمالا

عامحتىدكتاتورياحكمافحكمكاريرا،رافائيلوهو

.أم865

وأنهوأ،السلطةإلىالليبراليونعادام،871عاموفي

دونظلواالمواطنينولكنكاريرا،أعادهاالتيالامتيازات

الاستبداديينالرؤساءمنعددوحكم.سياسيةحريات

التنميةطورواوقد.ام449عامحتىالليبراليين

الأجانبهجرةوشجعوا،البنزراعةخاصة،الاقتصادية

ملحوظبنشاطالألمانوقام.الأرضلتنميةجواتيمالاإلى

الفاكهةأوفروتيونايتدشركةوقامت.البنإنشاجفي

أمريكية،شركةوهي(،المتحدةبراندس)حالياالمتحدة

.م6091عامجواتيمالافيالموزمزارعبتنمية

اجتماعيةثورةأم449عامبدأت.الحديثةالتطورات

أجبرتأنبعدوذا!ك.سنواتعشراستمرتاقتصادية

الاستقالة.علىأبيكوجورجالاستبداديالاحتجاجات

حرياتأم459عامالمجازالجديدالدستورفىوظهرت

الرئي!م!عهدوفىأبدا.قبلمنالسكانيعرفهالمسيالممية

والخدماتالتعليمالحكومةطورتأريفالوهوزيهخوان

صحافةونمت.للنقاباتالسريعالنمووشجعت،الصحية

السياسية.الأحزابمنالعديدجانبإلىحرة

أربينزجاكوبوالكولونيلأصبحأم519عاموفي

بالسيطرةالتاليالعامفيالحكومةوبدأترئيسا.قوزمان

الفلاحينعلىوزعتالتىالخاصةالأراضيمنالكثيرعلى

مساحاتالبرنامجهذاوشملأرضا.يملكونلاالذين

أكبروقتهاوكانت،المتحدةالفاكهةلشركةمملوكةكبيرة

جواتيمالا.فيالأراضىلملاكمنشأة

الأمريكيةالمتحدةالولاياتساندتأم459عاموفي

أربينزالكولونيلنظامضدمضاداانقلاباعسكرئا،

وتكونت،بنظامهأطيححيث،الاشتراكيةوتوجهاته

مؤقتة.يةعس!حكومة

الخامس،جواتيمالادمشورأجيزام569عاموفى

الجيشومميطرمستمرا،بقىالسياسيالاضطرابولكن

دستوراوأعلن،أم639عامأخرىمرةالحكمعلى

نفسه،العامفىانتخاباتوأجريت.ام669عامسادسا

مسينديز!ميزارجوليوبرئاسةمدنيةحكومةوأعيدت

شنتالبلاد.فياستمرالاض!رابولكنمونتينيغرو،

ولقى.الإرهابيةالغاراتويسارايميناالمتطرفةالمجموعات

الأمريكى،والسفيرالجواتيماليين،السياسيينالقادةمنعدد

مصرعهم.،وغيره!ا

جواتيمالاالشديدالزلزا!أصابام769عاموفي

فىبالغةأضراروحدوث،نسمة.00023موتعنهونجم

.الممتلكات

إلىام821بينماالفترةفيجواتيمالاادعت

والتيسابقا(،البريطانية)هندوراسبليزملكيةأم839

بليز،حكمتبريطانياولكن.الشرقيةحدودهاعلىتقع

جواتيمالاواعترضت.ام819عامالاستقلالومنحتها

عاموفي.الاستقلالبليزمنحهاوعلىبريطانياحكمعلى

بالسيطرةالخاصةمطالبهاعنجواتيمالاتنازلتأم839

منها.الجنوبيبالخمسفقطوطالبتبليز،كلعلى

جواتيمالافيالعنفانتشرالسبعينياتأواخروفي

القواتعديدةيساريةمجموعاتوحاربت،كبيرةبصورة

الشيوعيين،للحكومةالمعاديةالجماعاتشملت.الحكومية

الذينالهنودفيهمبما،الريفسكانمنأكثرهمكانالذين

والسياسية.،الاقتصاديةالسلطةمنالقليلإلايمل!صنلا

الحكومةوقواتالثوار،بيندارتالتيالحربأجبرتوقد

داخلمتوغلينوشمالأغرباالفرارعلىالهنودمنالكثيرين

المكسيك.إلىأوأ!الجبا

جواتيمالاأجرتام829-ا079ب!تمااعترةأوفى

كلفيالعسكريونالضباطوفازرئاممية،انتخاباتأربعة

انتخاباتالناسمنكثيرزعمفىكانتولكنها،مرة

أنيبارإنجيلالجنرالفازأم829عاممارسوفي.مزورة

نفسهالشهرفيولكن،الرئاسةانتخاباتفىجيوفارا

القادةمنمجموعةقامتمنصبهجيوفاراتسلموقبل

عسكريةسلطةوأقاموا،الحكمعلىبالسيطرةالعسكريين

العسكريةالسلطةقائدوقام.أشخاصثلاثةمنمكونة

العملوتعليقالكونجرسبحلمونتريوسإفراينالجنرال

ريوسأزاح.الحزبيالسياسيالنشاطوحظربالدستور

العسكرية،السلطةمنالاخرينالعضوينيونيوفىمونت

مأ839عاموفيالوحيد.جواتيمالازعيمنفسهوأعلن

أحدوأصبح،مونتبريوسالعسكريونالقادةأطاح

زعيفافكتوريسميجياهامبيرتواأوسكارالجنرالقادتهم

للبلاد.

فينيشوماركوالشعبانتخب،أم859عاموفى

وأعيدجديددستورصياغةتمللبلاد.رئيسا،مدنيكريزو،

وباشرت،أخرىمرةالحزبىبالنشاطوسمحالكونجرس

الجيشقادةقاموقد.أم869عامعملهاالمدنيةالحكومة

بالحكومةللإطاحةفاشلةمحاولاتبعدةذلكعقب

إلياسمسيرانوجورجانتخابتم،أم199عاموفي.المدنية

سيرأنوحل،أم399مايووفيلجواتيمالا.رئيسا

احتجت.رئاسيةأوامربموجبيحكموبدأ،الكونجرس

بالجيشحدامماالقراراتهذهعلىالشعبيةالدوائرمنكثير
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،العامنفسمنيونيوفيالسلطةمنسيرانوعزلإلى

للبلاد.رئيساكاربيوليودوراميروالكونجرسوانتخب

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

مانيلاقسبجستو،باريوسميحيل،أستورياس

جواتيمالاكترلصمغالتشيكل،اللاتينيةأمريكا

شب،ياالمامدينة،لاتيماجواالوسطىأمريكا

سيسيليوخوسيه،فالأدتجوا

الموفموععناصر

الحكمنظام-ا

المحاكم%-الوطنيةالحكومة-أ

المسلحةالقوات-دالمحليةالحكومة-ب

السكان-2

التعليم-دالهنود

السكانعددهـ-اللادينوس-ب

الترويح-%

لسطحا-3

الهاد!ئىالمحيطمنخفضات-%الشمالىالسهل-أ

المرتفعات-ب

المناخ-4

الاقتصاد-5

الزراعة-أ

الخدميةالصناعات-ب

الصناعيال!نتاخ-!

والمواصلاتالنقل-د

الاتصالاتوسائلهـ-

تاريخيةنبذة-6

أسئلة

جواتيمالا؟فىالرئيسيةالدخلمصادرما-ا

الشعب؟لاستهلاكينتجالذيالرئيسيالمحصولما-2

الوسو؟لامريكاالمتحدةالأقاليمكانتماذا-3

الجواتيماليين؟مىالهمودسمبةما-4

؟اللاديئوسهممن-5

الأ!مبانية؟السيطرةتحتجواتيمالاأصبحتكيف-6

جواتيمالا؟فىالرئيسيالدينما-7

الجواتيماليين؟غالبيةيسكنمنطقةأيفي-8

دولةعاصمةجواتيمالامدينة.مدلئة!جواليمالا،

فيهضبةعلىالمدينةتقعفيها.مدينةوأكبرجواتيمالا

فوقام،005ارتفاعهايبلغجواتيمالاوسطجنوب

البحر.سطحمستوى

مدينةمنالشرقىالشماليالجزءفيالمدينةمركزيقع

الفنادقتحفهافسيحةمشجرةطرقوبهاجواتيمالا.

القصرويقع.التجاريةوالمراكزالمكاتبومبانيالحديثة

متنزهمواجهةفىجواتيمالا،فيالحكممقروهو،الوطني

وتغطيمنيرفا.وميدان،المدينةمركزقلبفىعام

المقياسية،للنسبةطبقارسمتالتىالخرسانيةالخريطة

الجزءفيالواقعأورورا،ومتنزههكتار..،52حوالي

ولحديقةالمتاحفمنللعديدموقعهوالمديخة،منالجنوبي

الدوليأورورامطارويقع.للسباقومضمارحيوانات

بماجامعاتأريعجواتيمالاوبمدينة.مباشرةالميدانشرقي

القرنفىانشئتالتىكارثوس،سانجامعةذلكفي

.الميلاديعشرالسالغ

مناتضبحوقد.بسرعةجواتيمالامدينةوتتوسع

نأام819سنةأجريالذيللبلادالسكانيالإحصاء

طبقاأنهبيدشخصا.243.754بلغالمدينةسكانعدد

000.005.1منلأكثراسمكانعددازدادللتقديرات

الازدحاممشاكلالمدينةوتواجه.أم099سنةبحلول

الوهادفىالفقراءالناسمنالعديداستقروقدوالفقر.الزائد

المدينة.ضواحىفى

البلاد.فيصناعىمركزأهمجواتيمالاومدينة

المحفوظة،والأغذية،المرطباتمنتجاتهاوتشمل

منالعديدوالحكومةالتجزئةتحارةوتوظف.والمنسوجات

أمريكالدولالمشتركةالسوقرئاسةوتوجد.الناس

المدينة.فيالولممطى

ام776عامفيجواتيمالامدينةأصبحتوقد

فيالزلازلوكادت.الأسبانيةجواتيمالالمستعمرةعاصمة

بنائها.إعادةوتعين.تماماتدمرهاأم819و7191عامى

ما769عامفيجواتيمالاضربالذيالزلزالتسببوقد

فىالواقعةللمناطقواسعدماروفىالالافموتفى

جواتيمالا.مدينةمنالبعيدةالاطراف

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.جوافا

جواد.مصطفىانظر:.مصطفىجواد،

كلمةوهى،المكسيكمدنكبرىثانيةرا!جوادالاظ

.الحجارةواديهماعربيتينكلمتينعنمحرفةأسبانية

سكانوعددنسمةاو50.2065سكانهاعدديبإ

يتفوقولا،نسمة072.846.2الكبرىالحضريةالمنطقة

مكسيكوسيتي.مدينةسوىالسكانعددفىعليها

منطقةفيوتقعجاليسكو،ولايةعاصمةهيجوادالاخارا،

المكسيك.أوالمطغريفيبالزراعةغنية

تظللهاالتيوالمتنزهاتالعامةالميادينعمرويعود

فيهاكانتأيامإلىالساحرةالمدينةهذهفيالأشجار

مركزأجوادالاخاراوتعد.أسبانيةمستعمرةالمكسيك

الخزفمنبمصنوعاتهاشمهرةاكتسبتمهما،تصنيعيأ

منتجاتهابينومن.النفخبأسلوبالمشكلوالزجاج
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والفولاذوالدقيقوالجوار!المنسوجاتالأخرى

المدينةمبانيمنالعديدويضم.الكحوليةوالمشروبات

أوروزكو.كلمنتخوزيهالشهيرالفنانرسممنجداريات

الأممبانىالفاغيدعلىأم531عامفىالمدينةوتأسعست

فيهاولدأ!سبانيافيمدينةباسسموسميت،قوزماندينونو

.قوزمان

وأأصساقينأمنوجزءاالقدمينتغطيأدبسةالجوارب

هيالسراويلوالجواربالف!يقةوالجواربكليهما.

يلبسالخصر.إلىوتص!!والساقينالقدمينتغطيجوارب

ولوقاية،وكزينةوتدفئتهما،القدمينلراحةالجواربالناس

.القدمورائحةالعرقمنأحذيتهم

وأكثر.شفافةأضساءاجواربأغلب.الجواربصناعة

جواربوبعض،أ!الأطفاوجواربوالسراويلالجوارب

مصنوعةتقريئاالشفافةالجواربوكل.شفافةغيرالنساء

الشفافةغيرالجواربكلتكونوتكاد.النيلونمن

الصناعية.الأليافاأو،الصوفأو،القطنمنمصنوعة

وصناعية،طبيعيةمزبأليافمنالجواربمنكثيروتصنع

للحتمدالمطاطعلىوالجراحةالتجبيرجواربوتحتوي

لمرونة.وا

منواحدةلاستخداممحوكنسيجمنالجواربتصشع

فىمصسوعةالملتحمةغيرالجواربفأغلب.أساسيتينطريقتين

تقفلثم.أنبوبيشكلفيجوربكلتحوكدائريةآلات

التى-البارزالخطذاتالجواربأماآليا.أويدوياالمقدمة

قطعةتحوكآلةفيمصهشوعةفهي-النمطيةبالجواربتعرف

أخرىآلةوهناك.والقدمالساقلتشكيلالغرزوتغير،النسيج

البارز.الخطلتكوينببعضبعضهاالأطرافتخيط

الميلاد،قبلالرابعالقرنوحتىقديما.تاريخيةنبذة

أحيانايلبسون،أخرىوبلادالقديمةاليونانفىالناسكان

هذهوكانت.التدفئةبغرضللقدمينكجواربأغطة

الأحذية.داخلوتلبس،نسيجمنمصنوعةالجوارب

النصارىالقساوسةكان،الميلاديالخامسالقرنوخلال

رمزاطويلةضيقةجواربيلبسونأوروبا،غربيفي

ارتدى،الميلاديعشرالحاديالقرنوبحلول.للطهارة

.الجواربمنالنوعهذاالنبلاء

الذينالمصر!ن،قدماءمنمجموعةأنمنوبالرغم

الطويلة،الجواربتحوككيفعرفتالأقباطعليهميطلق

القرنحتى،نسئإلقمالقمنتصنعالجواربكانتققد

جواربيلبسونالاثرياءبدأعندما،الميلاديعشرالسادس

مأ958عامفي.محترفونحياكونيدوياينتجهاطويلة

تحوكالة-إنجليزيدينرجلوهو-لىوليماخترع

،الميلاديعشرالسابعالقرنأواخروفى.النمطيةالجوارب

آليا.المحوكةالطويلةالجواربيلبسونالناسمنكثيرأخذ

وأالحرير،أو،القطنمنتصنعالجواربأكثركانت

.ام389عامالنيلوناستحداثحتى،الصوف

الملابس.:أيضاانظر

العذاء(.علىالطيورتحصل)كيفالطائر:انظر.اووارح

ورعلىبهاالتعرفيتمسفروثيقةالسفر!جوار

منالسفرجوأزويطلبمنها.صدرتالتىوالدولةحاملها

لهتقدموأن،آمنةرحلةللمسافرتوفرأنالأخرىالدول

وجوديكونوأحيانا.والحمايةالقانونيةالمساعداتكل

الدولةمنرسميةموافقةوالتأشيرةمهما.أمرادخولتأشيرة

عليهايحصلأنولابدزيارتها،فىالشخصيرغبالتى

.التأشيرةانظر:.الدولةلتلكدخولهقب!!

مكاتببوساطةالحكوماتمنالسفرجوازاتتصدر

للحصوللمجقدمالذيللشخصولابدالسفر.جوازات

مايثبتيقدموأن،استمارةيملأأنم!سفرحوارعلى

تتطلبوقدالميلاد.شحهادةمثل،الدوأ!ةلتلكشخصيته

وأ،الأسرةطبيبمثلشاهدتوقيعالسفرجوازاستمارة

المتقدمالشخصيعرفآخرموظفأيأومحاميها،

جوازويحمل.شسخصيةمعرفةالسفرجوازعلىللحصول

معلوماتعلىيشتملكما،لحاملهفوتوغرافيةصورةاسمفر

ويحتوي.وعنوانه،ميلادهوتاريخ،بالكاملاسمهمثل

الموظفونليختمهاتتركخاليةأوراقعدةعلىالسفرجواز

الجواز.حامليزورهاالتىالدولفي

بعضفيالسفرجوازاتمنمختلفةأنواعهناك

نأيمكن،المثالسبيلعلى،المتحدةالمملكةففي.الدول

للاستخدامصالحايكونسفرجوازعلىالشخصيحصل

جوازمنأبسطوثيقةعلىيحصلأو،سنواتعشرلمدة

السفرجوازمنالنوعوهذاالزائر.جوازتسمىالسفر

لدولالقصيرةللزياراتويستخدمواحد،عاملمدةصالح

الأوروبيةالمجموعةفيالأعضاءالدولبقيةتشملمعينة

(.الانال!وروجمما)الاتحاد

إلىسنة61عنعمرهميقلالذينالاطفاليحتاجلا

إلىيضافونإنما-الدولمنكثيرفى-سفرجوازات

ابائهم.أوأمهاتهمجوازات

فىأو،بيضيةأومستديرةتكون،مدأريةفاكهةالجوا!

جبم،28045نحوالواحدةالتمرةتزن.الكمثرىش!صل

واأبيضلبالجوافةلثمرة.فاغأخضرأوأصفرقشرولها

،كثيرةخشنةرمليةذراتلهاأنكما.برتقاليأوأصفر

.متعددةمعدنيةولعناصر)ج(للفيتامينممتازمصدروهى
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منمعينةوأشجارشجيراتليبيضاءصغيرةأزهارمنتنموالجوافة

.كثيرةصلبةبذورولها.الآسفصيلة

نأكماحلو،مذاقلهاالجوافةمنأصنافهناك

الحلوةالأصنافتناولويمكنحامضا.طعماالاخرلبعضها

مكتملةوهيمايكونأفضلمذاقهاويكون.طازجة

وقدمعا.ولبهاالجوافةثمرةبذورأكلالممكنومن.النضمج

نهايةعندمإلقشدةالحلوةالجوافةشرائحالناسيقدم

الحامضةوالجوافة.الحلوىمنصنفأنهاعلىالوجبات

فىنكهةتستخدمأووالعصائر،والحلوىالمربىمنهاتصنع

كريم.الايسأوالفطائرأوالكعك

شراوحالخضرةدائمةأشجارشكلعلىالجوافةتنبت

أملسلامعقلفولاشجارها.م6و5.1بينطولها

متدلية.وأغصان

باسمالانالمعروشةالمنطقةفىالجوافةمنشأكانوقد

بزراعتهاالفلاحونيقومالحاضر،وقتناوفيوبيرو.كولومبيا

وأممترالياوالفلبينوتايلاندوتايوانالهندمنكلفي

المدارية.وشبهالمداريةالبلدانفيوكذلك،والبرازيل

-7301هـ،045-664)ليقيلجواا

بنمحمدبنأحمدبنموهوبمنصورأبوام(.451

بالجواليقياشتهر.بالجواليقيالمشهورالحسنبنالخضر

وأال!سوفمنتصنع)أوعيةالجواليقعملإلىنمسبة

عالماكانبها.وتوفيبغدادفيولدوبيعها.الشعر(

مفاخرمنوهو:القفصابنعنهقال،واللغةبالأدب

عليهوقرأ،العبالصيبالمقتفيإمامايصليبغداد.كان

الكتب.بعضالمقتفي

فكان،الجواليقيمنصورأبالقيت:الجوزيابنقال

وربمامحققا،متقئايقولفيماالتحريشديدالصمتكثير

غلمانه،بعضبجوابهايبادرالتيالظاهرةالمسألةسئل

شيقن.حتىفيهافيتوقف

منالعرببهماتكلمتفيالمعربكتبهأشهرمن

العامة،فيهماتغلطإصلاحتكملةالأعجمى؟الكلام

الكاتب،أدبشرحوفرسانها؟العربخيلأسماء

للمقتفى.صنفهالعروض

(.الحديث)مصنفاتالنبويالحديثانظر:.اووامع

م!دررؤفيظمت!ام!عهـجموعةثمبكثو!جوامع

تعليميةمراكزكانت.ماليبدولةالانيعرففيماتمبكتو

الجوامعهذهوأشهر.مهمةتربويةومراكزكبرىإسلامية

مساجدوأكبرأقدممنيعتبرالذيالكبيرتمبكتوجامع

وجهعلىيعرفولا.إفريقيابغربيالتاريخيةتمبكتومدينة

كانأنهالمعروفأنبيد،لهالأولالتشييدتاريخعالتحديد

الهجريالسالغالقرنفيموقعهعلىأقيممسجدهناك

مرةلأولتمقدبناءهأنوالراجح(.الميلاديعشر)الثالث

(الميلاديعشر)الثانيالهجريالسادسمطاإلقرنفي

مدينةفيهانشأتالتيالفترةفيأي،التقريبوجهعلى

المساجدإنشاءعادةعلىجرواالمسلمينلأنتمبكتو،

وسطولو،مكانأيفىالمقامبهمأستقرمامتى،الجامعة

الوثنية.المجتمعات

معتتناسبمتواضعةصورةعلىالأولبناؤهوكان

.الفترةتلكفيالمدينةسسكانحجم

-)707موسىمنساالحاجالمالىالسلطانبناءهجدد

بعدوذلك،صومعتهوبنىام(،332-7013هـ،732

الذيالوقتوهوام(،432هـ،472سنةالحجمنعودته

قامالذيالمرحبننومن.مملكتهإلىتمبكتومدينةفيهضم

إسحاقأبوالأندس!ىوالشاعرالمهندسالجام!وهذأببناء

معقدمالذيالطويجن،باسمالمعروفالساحيليإبراهيم

الحج.منعودتهعندالشرقمنموسىالسلطان

العسلاطينمنكثيرعنايةموضعالمسجدهذاظل

مرفقدتمبكتو.مدينةحكمعلىتعاقبواالذينوالحكام

شأنذلكفيشأنه،أحسنإلىحسنمنإصلاحاتبعدة

الحرممنابتداءالإسلاميالعالمفيالعريقةالمساجدكل

ومصروالشامالعراقومساجدالمدنيوالحرمالمكى

منذتخضعالمساجدهذهكلوكانت.والمغربوالأندلس

وتوسعاتوترميماتلإصلاحاتهذايومناإلىإنشائها

وتطورالمتوافرةوالثرواتالسكانوزيادةالظروفتقتضيها

جعلفيالغراءالسنةاتباععلىالمسلمونوحرص.العمرأن

فلاالمعمار.فنونأحدثوعلىالبقاعأجملمساجدهم

ومن.كبيرةساصلاحاتيمرالكبيرالجامعرأيناإذاعجب
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القاضيبنالعاقبالقاضىالفقيهأنالإصلاحاتهذه

هـ،99أ-)139أقيتمحمدبنعمربنمحمود

إليهوضمالمسجدهذابهدمقامأم(83ء-7051

زيادةفيهوزادلهالمجاورةالقبورتشغلهاكانتالتىالمساحة

فىأم،057هـ،769سنةذلكوكانقبل.عماكبيرة

-5571هـ،099-)659داودآسكياالسلطانعصر

رجوعوبعد،الإسلاميةصنغيدولةعاهلأم(82ء

قامالذيوحدهالشيخيكنولم.الحجمنالعاقبالشيخ

علماءمعهاشتركبلالمسجد،هذأبناءعلىبالإنفاق

إنفاقهيتعدول!ا،إلحاحبعدولكن،الأمينالحاجمثلآخرون

الشيخأنفقهبماباطقارنةرمزيةمساهمةهذاويعد.أيامثلاثة

مثقالآومشينسبعةيوميايكلفكانالذيالبناءفيالعاقب

قرابةذلكفيواستمر.الذهبمنثلئاإللا(غرامات)ستة

عام.ثلث

منجغدفعفىداودآسكياالسلطانمساهمةوتمثلت

منعدداوأمر،الحشبمنقطعةآلافأربعةمعالبناءنفقة

فرشه.وحصرهونستىالبناءأعمالفىبالإسهاممواليه

الأعوامافيأيضاعليهالإصلاحاتبعضوأدخلت

اهـ،ا94وام907أهـ،12وأأم678اهـ،980

أجوماأغائماأسحجدابأنالقوليم!شذلكوعلى.أم736

،ام571عامماقبلإلىنسبتهايمكنأجزاءأيةيشمللا

الجامع.بناءأ!افاالقاضىفيهأعادالذيالتاريخوهو

وعشرينخمسةعلىالداخلمنالمسجدويشتمل

وعلى،جنوبيهإلىالمسجدشماليمنتمتدالعمد،منصفا

أهماوشسيدت.الغربإلىالشرقمنممتدةصفوفثمانية

الغربيالجانبوشيدكالعقود،بالحجرالمسجدأجزاء

منوالسقفالخارجىالكساءأجزاءوبعضوالمحراب

والاخرواسيعأحدهما،صحنانوللمسجد.المتينالخشب

المعالمالجاممنالمسجدهذاويعتبر.بالمئذنةمتصلصغير

التاريخية.الإسلاميةتمبكتولمدينةالبارزةالأثرية

السعديالرحمنعبدلنايبينلمسنكري.مسجد

كعتمحمودوالقاضيالسودانتاريخكتابصاحب

وأكابروالجيولتقالبلدانأخبارفيالفتالتقكتابصاحب

الإسلاملتاريخالأساسيانالمصدرأنوهما-الناس

تاريخا-الغربيالاستعمارقبلإفريقياغربيفىوحضارته

هذافيالواردةالنصوصإنبلالمسجد،هذالبناءمحددا

مشة"وفى:الفتاشصاحبيقول.مضطربةالخصوص

سنكري".مسجدبناءفىشرعوتسعمائةوثمانينتسع

قدالمسجدهذالناءأنيفهموحدهالنصهذافىوالمتأمل

يستقيملاالمفهومهذاولكن،العاقبالقاضىيديعلىتم

"!وأماأولها:فىجاءللسعديالنصوصبعضممفهوم

كثير.مالذاتواحدةامرأةلنتهفقدسنكريمسجد

نصعلىضوءايلقيوثانيهاتاريخا"،لبنائهانجدلمولكن

العاقبالقاضيأنإلىصراحةويشيرآنفا،المذكورالفتاش!

.الأولالمشيديكنولم،سنكريمسجدلبناءمجدداكان

!ستسنةالمحرممنعشرثانيالخميسيوملم!وفى:قولهوهو

بناءتجديدفيالعاقبالقاضيشرعتسعمائةبعدوثمانين

بقدمويفيدوضوحاالأمرثالثهاويزيدسنكري!".مسجد

وأن،الجامعالمسجدبعدشيدوبأنهسنكري،مسجد

،الهجريالعاشرالقرنأواسطفىكانعامةالبناءتكامل

بنوا"لمثم:المؤرخينبعضيقولداوود.السلطانعهدفى

سنكريمسجدثم،الإمكانحعسبعلىالجامعالمسجد

التاسعالقرنأواخرفيإلاعمارتهثبتتماوالبنيان.كذلك

داوود"لم.آسكيامدةفى

المسجدهذابناءأناسحعدينصوصضوءفىونرى

امرأةيدوعلىالعاقبالقاضىعهدقبلكانمرةلأول

عهدفيالعاقبالقاضييدعلىتجديدهكانثم،ثرية

داوود.السلطان

على،الملاحظفمنسنكري،بالاسميتعلقفيماأما

أحياءمنحىعلىأطلقأنه،أسسعديامعلوماتضوء

مسجدألاسمبهذاعرفالذيأسمجداله!صانتمب!ضو،

سنكري.

نقي،محمدشيدهالتادلسي.يحىسيديمسجد

لسلطانالتالغتمبكتووحاكم،الصنهاجيةآجرقبيلةمن

نعرفولاأكل،السلطان،آنذاك)التوارق(أوالطوارق

فيشيدقديكونأنالمحتملولكن،لإنشائهمحدداتاريخا

القرن)منتصفالهجريالتاسعالقرنمنتصفحوالى

المدينةلهذهالطوأرقحكملأن(،الميلاديعشرالخامس

-أ433هـ،876-)837عاميبينماالفترةفيكان

وسلاطينخاصةبصفةالمدينةهذهحكاموظلأم(.471

بينويوسعونهيجددونهحكمهاعلىتعاقبتالتيالدول

البلادوإمكاناتالسكانوكثافةيتناسببماوأخرىفترة

هذاكابيهالفرنسىالرحالةوصصولقد.والثقافيةالمادية

.أم828أهـ،244سنةتمبكتوبمدينةمرعندماالمسجد

المشهورةالثلاثةالمحساجدهذهتضمتمب!صتوتكنلم

ومكان!شهرةإلىتصللمأخرىمساجدضمتبلفقط،

إفريقيا،لغربيالإسلامىالحضاريالتاريخفىالثلاثةهذه

مساجد.تسعةمنأكثرإلىعددهاالمؤرخونأوصلوقد

ئمبكتومساجدفيوالمعلمونالتعليم

هذهكانت.الإسلامىالتعليمفيتمبكتومس!اجد

ومراكزكبرىتعليميةمعاهدخاصةبصفةالثلاثةالمساجد

الأمويوالجامعالأزهرالجامعمثل،مهمةوتربويةثقافية

الزيتونةوجامعبمصرالعاصبنعمرووجامعبدمشق
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منوغيرهابفاسالقرويينوجامعقرطبةوجامع،بتونس

التعليممنالعلياالمرحلةفكانت.الكبرىالإسلاممساجد

وماقدئمابالأزهركانماتشبهالتمبكتيةالمساجدهذهفي

فيتعقدزالتماالدراسةحلقاتإنإذ،اليومكائنهو

الدراساتمعهدطلابفيهاوينتظمالأزهرالجامع

العاليةالإجازةشهادةيمنحونالذينالإسلامية

كلياتفييتخرجونالذينكزملائهمتماما)الليسانص!(،

الختلفة.الحديثةالأزهرجامعة

المسجديالتعليممنالنوعهذاالمؤرخينبعضيسمي

الدقيقالتخصصفكرةبينيجمعلأنهالعامةبالجامعات

أصيل،إسلاميتعليموهو.التربويةالعامةالثقافةوفكرة

ظلالها.تحتونماالإسلاميةالدعوةبذرتهوضعت

بعضأننلحظالإسلاميةتمبكتومعاهددورولأهمية

لدورهاتقديراالجامعاتاسمعليهايطلقالمؤرخين

الدكتور-مثلا-هذافييقول.المنطقةهذهفىالحضاري

الغربي،السودانفيالمغربيالحكمبدايةكتابهفيالغربي

العالمفيمدويةبسمعةوجامعتهاتمبكتو"!وحظيت

والقاهرةفاسبهاحظيتالتيالسمعةمثل،الإسلامي

منبتمبكتوالعلملطلبيتوافدونالطلبةرأيناوقد،وتونس

،-إفريقياغربىيعني-السودانيةالبعيدةوالجهاتمراكش

هذهالإفريقى(،اليونالوزانحسنالرحالةزاروعندما

أطلقفيها،المسجديالتعليمأحوالعلىووقفالمدينة

.الوزانحسنانظر:.دكاترةلقبمساجدهامدرسىعلى

والتربويةالتعليميةأهدافهاالمساجدهذهحققت

فيالكبرىالمساجدحققتكماتماماوالدعويةوالثقافية

قضاةفيهاتخرجفقد،والمغربالمشرقفيالإسلاميةالبلاد

كعتاسرةعلماءأمثالوأدباء،ومؤرخونفقهاءوعلماء

الرحمنعبدوالمؤرخأقيتأسرةوعلماءالعاقبوالقاضي

الفقيهوالمؤرخالتمبكتويباباأحمدالفقيهوالمؤرخالسعدي

لهم.حصرلامماكعت،محمودالقاضى

منتمبكتو.مساجدفيالمقررةالدراسيةالكتب

هذهفيللدراسةمتداولةكانتالتيالكتبأنالملاحظ

البلادفيالمعروفةالكتببعينهاتكونتكادالمساجد

وردالتيالكتبتلكومنلها.المعاصرةالأخرىالإسلامية

المصطفىحقوقفىالشفاهنا:التدري!برامجفيذكرها

والشمائل،النبويةالسيرةفى،السبتيعياضللقاضى

الحاجبابنمختمر،سحنونالقافيمدونة،المحمدية

تهذيب،خليلالشيخمختصر،الرسالة،الفرعي

وكلهاالمعيار،جامع؟القرطبية،الجوامعجمعالبراذعي،

أصولفيالاصليالحاجبابنمختصر،المالكىالفقهفي

ابنألفية،والفقهالحديثفىمالكالإمامموطأ،الفقه

السيوطي،ألفية،للسيوطىوتلخيصهاالنحو،فىمالك

إسحاقابنسيرة،مسلمصحيح؟البخاريصحيح

،الحاجلابنالمدخل،الجلالينتفسير(،هشامابن)سيرة

الفكرعلىالدخيلةوالخرافاتالبدععنالكشففيوهو

فيالحريريمقاماتالنحو؟فيالأجرومية،الإسلامى

السعنوسيعقائد؟المنطقفىالمغيلىرجز،العربيالأدب

والوسطىالكبرىالعقيدة:ثلاثةوهىالتوحيد،في

)أوالعشرينيات،العروضفيالخزرجية،والصغرى

مؤلفاتوبعض،النبويةالمدائحفيالفزارية(أوالعشريات

فيالأثرألفيةالنحو،،فيالمرضيةالبهجة:مثل،السيوطي

؟والتصوفوالبيانالأصولفيالنقايةشرح؟الحديث

الجوامع،جمعنجمفيالساطعالكوكب،المعانيألفية

الوقادالكوكبشرح،والتصوفوالبيانالأصولفيوهو

الصغيرالجامع،العربيةفيالجوامعجمعالاعتقاد؟في

المقاصدوتكميلالفوائدتسهيلإلخ،الحديت...في

النحو؟فيالنحويمالكلابن)التسهيل(بالمشهور

المعانيفيللقزويني)التلخيص(بالمشهورالمفتاحتلخيص

ابنشعرالنحو،فيالصدىوبلالندىقطر،والبيان

المدائحأشعار،الستةالمعلقاتشعراءأشعاردريد،

النبوية.

منذكرناهمايدلتمبكتو.لعلماءالعلمىالمستوى

وغيرهاالعلميةتمبكتومساجدفيالدرأسيةوالموادالكتب

هذهمعاهدوطلابعلماءأنعلىإفريقيا،غربيمعاهدمن

وطلابعلماءعنالثقافيمستواهمفييقلونلاالمدينة

علوعلىيدلومما.لهمالمعاصرينالإسلاميالعالممعاهد

منهمعالميجيزان،خاصةبصفةتمبكتوعلماءمستوى

والد،أقيتعمربنأحمدبنأحمدفالفقيهمشرقيا.عالما

جهابذةبعلماءالتقىمصر،زارعندما،التمبكتيباباأحمد

والشريفام(155هـ،589)تاللقانىالناصرأمثال

زكرياالدينوجمالأم(155هـ،589)تالأرميوني

هـ،069نحو)توالتاجوريام(951هـ،269)ت

وطبقتهم،ام(945هـ،579)توالأجهوريام(255

الميموني:أمثالالعلماءكبارمنجماعةالحجازفيولقي

بعضهم.فأجاز،والفاكهيوالسخاويواللمطي

تمبكتوقدمرسوخعلىأيضاتدلمشهورةروايةوهناك

عبدالفقيهإنالروايةتقولإذ،الإسلاميالتعليمفى

السلطانبصحبةالحجازمنجاءالذي،التميميالرحمن

وسكنالمشهورةحجتهمنآبحينموسىمنساالمالي

العلم،فييفوقونهالذينبالفقهاءحافلاالبلدوجدتمبكتو،

تمبكتوإلىرجعثم،العلميمستواهلرفعفاسإلىفرحل

علىمغاربةقضاةوتتلمذ.التعليمليمارسأخرىمرة

إقامتهوحددتاسرعندماالتمبكتىباباأحمدالشيخ

إليه.إلا-غالبا-الفتوىتوجهولم.فاسبمدينة
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وحكي،الخاصةالم!ضباتبإنشاءيهتمونالعلماءوكان

أقيت،عمروأنالأل!ن،علىزادتقدأحدهمكتبأن

باباأح!دمكتبةوبلغتمجلد،سبعمائةمنأكثرخلفقد

هذهبأنيقولوكانمجلد،وألفستمائةنحوالتمبكتي

تمبحتو.فىلعالممكتبةأقلتعتبرالمكتبة

إلىالحديثعصرنابمفهومالدقيقالتخصصوعرف

إلىكثيرةإشاراتوجودهذاعلىوالدليل.كبيرةدرجة

المدينة،هذهعلماءحياةتراجمخلالمنالأمرهذا

باباالأحمدالدل!اجبتطريزالابتهاجنيلكتابفيوخاصة

اسحعدي.اشحمنلعبدالسودانتاريخوكتابالتمبكتي

طبقةكانت.بالسلطةتمبكتومساجدعلماءعلاقة

خاصةبصفةوتمبكتوعامةبصفةإفريقياغربيفيالعلماء

لا،السياسيأخفوذاحيثمنوالأمراءالملوكطبقةتلي

يحظونكانواحيث،وصنغيماليسلاطينعصرفيسيما

آسكيازيارةهذاعلىالأدلةومن.والعامةالخاصةباحترام

منزلهفيأقيتمحمودللفقيهصنغىسلطانمحمد

لهموكانت.الجىمنعودتهعندبسفينةلهواستقباله

بمنتتعلهتالتىالأمورافىحتىالسلاطينعندنافذةشفاعة

لعضكانر.حرل!فىمعهدخ!!أوالسلطهانإلىأساء

لااشسميةالمقابلاتفيالعلماءمعهي!همحبالسلاطين

تكنوأ-ا.المجاورةالمناطهتسلاطينمناشوارمقابلةسيما

خرقفيتحهاونونتجعلهماباسملطةالوطيدةعلاقاتهم

أطسلطاتتصديهماوكان.الإسلاميةوالأخلاقالمبادئ

ومثال،الموتحتيالخوإلىأحيانايعرضهمالمنحرفة

-)986الاعوامخلالماليسلطانشنعندماأنهذلك

الطهوارق،علىالحربأم(294-4641هـ،898

يخرجواول!ا،مسلمينكانواالطوارقلأنالعلماء،عارضه

الكثيروأفنىالعلماءدماءوا!شباحذلكمنفغضب،عليه

منهم.

القولإغلاظإلىيعمدونالضرورةدعتإذاوكانوا

مبادئمنمبدأعنانحرافامنهمرأواإذا،للسلاطين

محمدالحاجأ!عكيابينحدثماذلكومثال،الإسلام

عمربنمحمودالأستاذالفقيهوالقاضي-صنغيسلطان-

تمبكتوعنالسلطانرسلمحمودالأستاذردحين،أقيت

بغيغمحمودالفقيهوواجه.يريدونماوبينبينهموحال

العلحاءغيرمنفردأيعنصدرلو:بقولإسحاقالممكيا

كانبل،والغصببالظلموصفهإذ،القتلجزاؤهلكان

مدينةعلىقاضياتعيينهالحققولفيالجرأةهذهعلىالجزاء

إذاداوودالأسكياينصيحكعتمح!ودالفقيهوكان.جني

دولة)حكامالأساكيوألمسقط.الإسلاميةالادابخالف!

ومنعواوغراماتها،للسلطةوظائفالعلماءعنصنغي(

النظرحقوحدهللأس!جاوكان.الدولةرجالظلمعنهم

مواقفللعلماءوكانت.فقيهأوعالمضدش!صىأيةفي

وماتوا،والقلمبالسيفالرعيةحقوقعنالدفاعفىبطولية

.الهدفلهذاالحربيةالمعاركفي

تمبكتوعل!اءحظي.الاجتماعيةتمبكتوعلماءمكانة

المرموقينالشعبيينالزعماءجعلتهمرفيعةاجتماعيةبمكانة

الناسمصالحفىمشورتهمعنحاكمأييستغنىلاالذين

كثيرةأمثلةوهناك.الشعبجانبليضمنإليهوتقريبهم

منموقفهمأبرزها،شعبيين!صقادةم!صانتهمعلىتدل

القائدقدمفعندما.صنغيأ!دولةالمراكشىالاحتلال

بايعواحتىالبدايةفيالعلماءهادنتمب!ضوإلىممشىالمرا

تمبكتوإلىأخرىمرةعادالقائدول!ش،المراكشىالسلطهان

البيعةتجديدطلبوادعىأم495أهـ،200سنة

،الجموعأحتشدتوعندما.مش!صيمسجدفىللسلطان

المسجد،سطحوعلىعليهاالرماةووقف،الأبوابسكرت

فىوأثرهمبأسهميخشىالذينالعلماءصفوةاعتقالوتم

أسرةوبخاصة،مرأكشإلىوسيقوا،الاحتلالمقاومة

فيماتمنمنهمماتحتى،المشهورةالعلميةأقيت

الرحلة.أسقسوةأطريهتا

ثابتمبدأهناكي!شلم.المعيشيةالعلماءظروف

يقوممنمنهمكان.المدرسينأعلماءاأجورتقديرحول

منوإعاناتجراياتيتلقىمنومنهم،حسبةبالتدريس

أولياءمنأوالتعليميةالمساجدعلىالمحبوسةالأوقافريغ

.الطلابأمور

ومن،سخيةأعطياتالمعلمينيمنحونالحكاموكان

الشيوخأحدمنحصنغيدولةسلاطينأحدأنذلك

الأساكي:واشتهر.ريعهامنليعيشأرزمزرعةالمعلمين

وشمل،السخيةباعطاتهموإسحاقوداوودمحمدالحاج

الدينيةالمناسباتوكانت.العلميةالكتبداوودعطاء

علىالعلماءفيهايحصعللأنكبرىفرصةوالقومية

المعيشية.الحياةعلىتعينهمماديةمكالسب

ومثال،والتعليمالتجارةلينيج!العلماءبعضوكان

ثابتةرواتبالعلماءمنحوربما.التادلييحيىالعالمذلك

(.الوزان)حسنالإفريقيليونذكركماما،وقتفي

فيتستمرالدروسكانت.اليوميالدراسةبرنامج

إلاتنقطعلاكله،النهارالمذكورةالرئيسيةتمبكتومساجد

بعفالأساتذةوكان.والطعامالصلواتأوقاتفي

محمدالفقيهكان.الحطبنيرانضوءعلىبالليليدرلممون

الضحى،الصئإلىصلاةمنطلابهيقرئ-مثلا-بغيغ

العصر،إلىيدرسثمبالناسالظهرويصلى،لبيتهيقومث!

إلىفيهيدرسآخرمكانإلىويحرجالعصريصليلم

ثمالعشاء،إلىالجامعفيالمغرببعدويدرسالاصفرار.

بيته.إلىيرجع
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مثليكابدالمعلميجعلالذيهوالدراسةنظامأنلناويبدو

عدمعلىالزمانذلكفيالعلماءدرجفقد،المشقةهذه

،الفنونمنفنمنواحددرس!فىبالاشتراكالطلابإلزام

يقرأفبعضهم،الألفيةطلابعشرةيدرسالعالمترىبل

منالاخروبعضهموسطها،منوبعضهمأولها،من

موضعهمندراسةمنهمواحدلكلالعالمويلقيآخرها،

.الفنونبقيةفيوهكذا.فيههوالذي

منكان(.والإعاشة)الرعايةالعامةالتلاميذأحوال

للتعليم،ليتفرغعليهالإنفاقذووهيستيممنالطلاببين

والعلماء.والأغنياءالحكامبنفقتهمشكفلفقدالمعوزونأما

العلماءحبمحمد،الحاجأسكيامناقبمنوكان

بيضاءأيادداوودولأسكيا.عليهمالإنفاقوكثرةوالطلاب

كأبيهكانالذييلمعابنهوكذلكالتلاميذ،فقراءعلى

.الطلابعلىاللإنفاقسرعةفىوجده

هذهعلىمعلومةأوقافهذاجانبإلىوأوقفت

للعلم.المنقطعينالطلابعلىللإنفاقالتعليميةالمساجد

الطلابفقرأءعلىبالإنفاقاشتهرواالذينالعلماءومن

بير.بابكربالمعروفبكرأبوالفقيه

مجالفيالبارزدورهموتجارهاالمدنلسراةوكان

كانوافقد،الطلابمنالوافدينعلىالإنفاقفيالإسهام

بعفوكان.منازلهمفيويستضيفونهمبهميرحبون

الاجتماعيةأوالدينيةالمناسباتفييشاركونالتلاميذ

،القرآنبقراءة،الأخرىالدينيةوالحفلاتوالمآتمكالتأبين

القائمينأوالمناسباتأصحابمنالهداياعليهمفتوزع

المالية.طاقتهقدرعلىكلأمرها،على

تمبكتومعاهدبينالتعليميالتبادل

الأخرىالإسلاميةالبلدانومعاهد

والأندلس.الكبرىالصحراءوبلدانالمغربمع

غربيمعاهدمنأعرقالتعليميةالمغربمعاهدكانت

بالذات!اإفرضغربيمنالعلمطلابحرصولذاإفريقيا،

البعوثإرسالفىالسلاطينوأسهمفيها.العلمطلبعلى

نأإلىالتاريخكتبفتشيرالمعاهد،هذهإلىالعلمية

موسىكاتبالعالمأرسلموسىمنساالمالىالسلطان

منمزيداليتلقىفاسإلى-تمبكتوبجامعوالمدرسالإمام-

عليهاوفدتمبكتومعاهداشتهرتوعندما.الإسلاميةالعلوم

العلملتلقيإفريقياغربيبقاعششمنالطلابمنممثير

البلبالي.عليبنمخلوفالفقيهمنهممشايخها،على

معاهدفي(ودانإقليمإلى)نسبةالودانيونالعلماءوعرف

بنمحمدبنمحمدبنالغزاليأحمدسيديمنهمتمبكتو،

والدعلىتتلمذالذي،الودانياليعقوبيالحاجييعقوب

إلىارتحلواتمبكتويونعلماءووجد.التمبكتيباباأحمد

بودانأقامالذي،إلياسسيديمنهم،العلملنشرودان

بها.ودفنوماتمنهاوتزو!

منتصفحواليفىماليدولةبطوطةابنزاروعندما

فيهاالتقى(الميلاديعشر)الرابعالهجريالثامنالقرن

تمبكتو-مثل-بمدنهاالمقيمينإفريقياشماليعلماءمنبعدد

عبدالمقرئالفقيهوصهرهالجزوليالفقيهبنمحمدمنهم

الواحد.

العهدفيتمبكتومساجدفىالتعليميةالحركةوجذبت

بنأحمدبنعليأمثال،الأندلسعلماءبعضالمالي

(ام323هـ،472)تآشيالواديعبداللهبنمحمد

ام(،104هـ،408)تالتكروريالملقنابنوالد

لا،التدريسعلىومارس،الأولياءطبقاتكتابصاحب

وأنجب،القاهرةإلىرحلثم،العربيةاللغةتدريسسيما

الملقن.ابنباسمالمعروفابنهفيها

نأالمصادرذكرت.المجاورةإفريقياغربىبلدانمع

الهوسابلادإلىالماليةتمبكتومنجاءتتعليميةبعثةأهم

معاهدركائزمنأفرادهاوكان.الونغاريةالبعثةهيوالبرنو،

يتوافدونالحينذلكمنذالتمبكتويونالعلماءوأخذتمبكتو.

البلباليمخلوفالفقيهأمثالوالبرنو،الهوسابلادعلى

المنطقة،هذهفيتعليميامعهداأسسمنومنهم،والتاذختي

كاتسينا.فيألحنبليينمعهدمثل

مصر،عبرالحجطريقساعدوالحجاز.مصرمع

الثقافيالتبادلعلىإفريقيا،غربىحجاجبهيمركانوالذي

وعرفمصر.معاهدوعلماءتمبكتومعاهدعلماءبين

خاصةبصفةتمبكتووعلماءعامةبصفةإفريقياغربيعلماء

المشرقية.البلادفيالدكرورأوالتكاريناوبالتكاررة

الحجمنعودتهطريقفيبمصريقيممنمنهمفكان

محمدأبومنهماشتهر،والتعلمالتعليممهنةويمارس

بولاقحيإليهينعسبالذيالتكروريعبداللهبنيوسف

هـ،697)تالتكروريعبداللهراشدوالشيخالدكرور،

يمصرجامعولهالعلماء،أعيانمنكانالذيام(،493

بنفاعوالشيخالحبم!،بركةعندراشدجامعباسمعرف

أحدلازمالذيأم(،392هـ،596)تالتكروريعثمان

)جامعباسمهعرفحتىوالعبادةللتعليمدمياطمساجد

وغيرهم.،فتح(

معالمدارسةتبادلواالذينتمبكتوعلماءمشاهيرومن

أقيتعمربنومحمودأقيتعمربنأحمدمصر:فقهاء

باباأحمدووالدأقيتمحمودمحمدبنوالعاقب

ومحمدتعلىوصديقكعتبفئومحمودومحمد

لطلابوكان.وغيرهم،الأنضمنيوالعاقبالتاذختي

رواقبعرفبالأزهر،رواقإفريقياغربيمنالعلم

لتكرور.ا
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بالحجاز،التمبكتويونالعلمطلاببعضوأقام

وأسهم.المنورةالمدينةفىسيمالا،والعبادةللدراسة

ومثال،إقامتهمنفقاتتغطيةفىإفريقياغربيسلاطين

فيحدائقاشترىمحمد،الحاجأسكياالحاجأنذلك

تكرور.أهلعلىووقفهاالمدينة

الاثاربمالإسلاميةالعمارةالمسجدبمأيضا:انظر

لإسلامية.ا

.جواندونانظر:.دون،جوان

(.م91-009179)مهديمحمد،الجواهري

فىالنجفمدينةفىولد.الإنتاجغزيركبيرعراقيشاعر

مهديمحمدمنهاتحدرالتيالعائلةتاريخوحسب.العراق

جواهركتابصاحبحسنمحمدهوأجدادهأحدفإن

النجفمدينةوفى.الجواهرينسبةجاءتومنهالكلام

منكبيرعددعلىمتتلمذاالأولىدروسهالجواهريتلقى

والديناللغةوفقهوالصرفالنحوعنهمأخذالذينالشيوخ

بدأت.التراثمنوالمشهورالبلاغةعلمإلىبالإضافة

وكانتأم129عامحوالىمبكراالشعريةحياته

له.والمعاصرينالقدامىالشعراءمنلعددمعارضات

فأخذمب!صةسنفيوهوالأسفارالجواهريعرف

قصائدفنظمزارهاالتيالبلادفيالساحرةبالطبيعة

عليهأطلقديوانفيوجمعهاالرحلاتتلكمنمستوحاة

منخدمتهإنهاءإلىالديوانذلكوأدى.الغربةبريد

أصدرأم279العاموفي.كمدرسالحكوميةوظيفته

ثمالجواهريمهديمحمدديوانعنوانهاشعريةمجموعة

والعاطفةالشعوربينديوانفأصبحذلكبعدعنوانهغير

أصدرأم039عاموفي.أم289عامفىصدرالذي

فقط.عدداعشرونمنهاصدروقدالفراتجريدته

تمبعدهاالمأمونيةمدرسةفىمعلماعينأم319وفي

العاموفىالتحرير.لديوانرئيسئاالوزارةديوانإلىنقله

العبدالعزيزبنفيصلالأميرفيمدحقصيدةنظمنفسه

وفي.القرىأمالسعوديةالجريدةفينشرهاآنذاكسعود

أصدرثم.الانتدابباسمجريدةأصدرأم359العام

الأوقاتووالجهادالثباتمنهامتعددةجرأئدبعدها

شاركأم449عاموفي.الصحفمنوغيرهاالبغدادية

وألقىدمشقفيالمعريالعلاءأبيمهرجانفيالجواهري

:الشهيرةقصيدته

الرباخدهاوامسحبالمعرةقف

وهبابماالدنياطوقمنوا!توح

بحكمتهالدنياطيبمنواستوح

سكباروحهمنجرحهاعلىومن

جانبهاالمرموقالحفمرةوسائل

طلباترتجيأومطعماتبتغيهل

فىكربلاءنائبالجواهريكانام479عاموفى

نف!سهالعامفىاستقالولكنه.العراقىالنيابىالمجلس

أرادتالتيالبريطانيةالاستعماريةالسياسةعلىاحتجاجا

إلىادىالذيالأمر،بورتسماوثمعاهدةبنودفرض

رثاهالذيجعفرشقيقهاستشهدوفيهاام489انتفاضة

فيها:جاءبقصيدة

تعلملاأنتأمأتعلم

فمالضحايادماءبأن

الشهيدجراحأنأتعلم

تستفهمالثأرعنتظل

ثمكربلاءإلىومنهاباريسإلىسافرنفسهالعاموفي

العالمي.للسلاممؤتمرأوللحضوربولونياإلى

مأ059-أ949عاممطبينالعراقإلىالجواهريوعاد

طبعةفىديوانهمنوالثانيالأولالجزأينبنشرواهتم

وستالينغراد:هىالديوانذلكفىقصائدهوأشسهر.جديدة

يوموجعفروأخيأبوالثمن،و،المعريوالمقصورة

خارجأخرىإلىعاصمةمنمتنقلاالجواهريوظلالنت!هيد،

السياسية.الظروفلعضبسببالعرات

الأولىالمرحلةأم249-2191بينماالفترةتمثل

والهضمالتمثلمرحلةوهىالشعريالجواهريتطورمن

الجواهريكتبوفيها،السلفيوالموروثالتراثيةللثقافات

فيهاالجديدأنولوبالمعارضاتتسميتهايمكنقصائد

حديتة.جديدةمناسبات

لمحيثالثلاثينياتمنذبدأتفقدالثانيةالمرحلةأما

إثباتأوالمعارضةأوبالتقليدفيهامنشغلاالجواهرييعد

حيزوشغلالاضافةنحوالمرحلةهذهفيينطلقإنهالوجود.

لديه.الرؤياوأتسعت،العربيالشعرفيالمتروكالفراغ

ماتجاوزتالشاعرالجواهريحياةفيالثانيةوالمرحلة

والنضجالهدوءإلىوركنتالوجودإثباتبفورةيسمى

نفس:ثورةبقصيدتهالمرحلةلهذهالتمثيلويمكن.والثقة

مراجلتغلىفيهوصدريسكت

قاتلللمرءالمرءسكوتوبعض

وهجنةعارالمرءسكونوبعض

ويجادلجراهمامنيحاب

شكلاالجواهريشعروتطورالسنواتوتوالت

القرنفيالعربيةشعراءكبارمنأصبححتىومضمونا

أجزاء.أربعةفيشعرديوانوللجواهري.العشرين

جنوبيفيمدينةوأكبرالجبلبحرولايةعاصمة!جو؟

مناكثرإلىأم399عامسكانهاعددوصلالسودان



فيالدائرةالأهليةالحربكانت.نسمةألف051

أعدادهجرةفيسبباام839عاممنذالبلادجنوب

الأهميةإلىبالإضافةإليها.الريفسكانمنكبيرة

والتعليميةالصحيةللخدماتمركزاجوباتعتبر،الإدارية

فيالأولىالجامعةوهيجوبا،جامعةبهاتوجدحيث

وترتبط.الثلاثجامعاتهبينمنالسودانجنوبيإقليم

النهرية،الملاحةطريقوعنجوا،القوميةبالعاصمةالمدينة

منيبدأالذيالنهريةالملاحةخطعندهاوينت!

.الخرطوم

.انلسودا:أيضانظرا

دعايةرجلام(.459-1)798جوريصجوبلز،

والتوجيهللدعايةكوزيرولحطا!ازدز،لربمنألماني

فرض.النازيبالفكرالخارجيوالعالمالألمانإقناعالشعبي

والفنونوالأفلامالإذاعةوبرامجالمطوعاتعلىالرقابة

السيطرةتحتالواقعةالأوروبيةوالأماكنألمانياداخل

لألمانية.ا

عنداسمهوكان.قرويينأبوينمنريتفىجوبلزولد

اسملطةإلىالوصولفىهتلرساعد.جوزيفبولالتعميد

علىالنازيالحكمفترةخلالجوبلزعمل.ام339عام

جوبلزدسهتلر.خطةيساعدكيالألمانىالشعبإقناع

الحكمسقوطبعدالستةلأطفالهماالسمماجدةوزوجته

وعلىعليهالنارإطلاقمرافقيهأحدمنطلبثم،النازي

الثمانية.العالميةالحربأيضا:انظر.زوجته

تمتد،والرياحجرفتهاالأشجارمنخاليةصحراء!جويي

هذهتغص.الصينشمالمنوجزءمنغولياجنوبيبين

577جوبي

2،كمأ0033!...تبلغالأرضمنمساحةالصحراء

ومنكمأ)039الغربإلىالشرقمنطولهاويبلغ

فييقعحوضفيتتربع.كم079الجنوبإلىالشمال

-019بينالرمليةكثبانهاارتفاعويتراوح،عاليةهضبة

البحر.سطحفوقام)005

السهوببهاتحيط،جافةصخريةرمليةتربةتتوسطها

حيث،الرمليةالتلالفيهاوتقلالشجر(،منخالية)سهول

5%.علىتزيدلامساحةتغطي

صيفا،طويلةحراريةموجاتجوبيصحراءتجتاح

الحرارةمعدليتراوح،جافطقسهاشتاء.باردةوموجات

نأكماينايرفيالصفرتحتم12ويوليوفىم521بينما

الأمطاركميةوتقلقليلةوأمطارهاجدا.جافجوبيمناخ

سنويا.سم25عناجزائهامعظمفي

وشماليمنغولياجنوبيمنأجزاءعبرتمتدشهرةصحراءجوبي

2.أكم3،،،،00،منأكثرمساحتهاتبلغالصين

لينتمتدجوبيصحراء

منغولياجنوديمنجزء

وهى،الصينوشمالي

العالمصحارىأكثر

امتداداوأكترهابرودة

ترتفع.الشماللحو

هذهفيالمنخفضةالحبال

المناطقفوقالصحراء

الرملية.
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والغزلانالحمير،:مثل،بعفالحيواناتفيهاتعيمش

والجرذان،الصحراويالقارضوالهمستر،الذيلطويلة

أنشطخهاوتتمثلوالنسور.والعقبانوالصقور،،الرملية

منتجاتها.ومعالجةالحيواناتتربيةفيالرئيسيةالاقتصادية

قطعانومعهمالمنطقةهذهقرونعدةمنذالبدوجاب

الصينحكومتاوأقامتالكلأ.عنبحثاوالأبقارالأغنام

مزارعالشمرينالقرنمنتصفمسذالشيوعيتانومنغوليا

وزرع.الدولةعليهاتشرفوحكوميةجماعيةمواش!

،والشوفانالدخنوالربيعىالقمحالرطبةالمناطقسكان

علىالصحراءهذهتحتويجاوليابخ.يسمىنجيلئاوعشبا

والمج،الزيتوصخرالحجريالفحممنقليلةكميات

الصودا.منمختلفةأنواعوعلى

مدينتينهناكأنإلا،المدنمنالداخليةالمناطقتخلو

وباوتو،هوهوت:هماالجنوبيالطرففىتقعان

منالصينيأطجزءتجاري!تمركزينبوصفهماوتستخدمان

أ!ه!ينيةأالمدينتينتربطحديديةسككوهناكالصحراء.

الشاحناتوتقومباتور.أولان،المنغوليةوالعاصمةجينينج

الصحراء.عبرالبضائعبنقل،الصيففى،والجمال

حضارةوجودإلىتشيردلائلعلىالاثارعلماءعثر

خانجنكيزالمنغوليانالقائدانتجولفقد.جوبيفيقديمة

وبنى.الوسسطىالعصورخلالالصحراءفيخانوقبلاي

منلحمايتهمجوبىقربالعظيمالصينسورالصينيون

اقتحامخانجنكيزواستطاع،الشمالسكانهجمات

كبيراجزءاواحتل،الميلاديعشرالثالثالقرنفيالسور

العظيم.الصينسورأن!:.الصينمن

ال!ساطيرفيال!صنوحاكماالالهةملكصب

لهكانتوقد.جوفاسمأيضاعليهويطهلق،الرومانية

نفسها.زيوسالإغريقيالإلهسلطات

ليصبحغزلهيمكن،ولماع،وناعمنسئطويل،الجوت

فيويأتي،الطبيعيةالأليافأرخصمنوهو.قويةجدلات

وتعددالمنتجةالكميةحيثمنالقطنبعدالثانيةالمرتبة

منأساسيةبصفةالجوتنسيجيتألف.الاستخدامات

علىالجوتاسمويطلق.والبكتينوالخشبين،السليلوز،

منها.استخرجالتيوالنبتةالنسيجمنكل

الذيالقماش!صناعةفىأساسيةبصفةالجوتيستخدم

ويحاك.الجوالاتصناعةوفي،الخامالقطنبالاتلهتلف

الكراسي،وأغطةالستائر،منهلتصنعأيضاالنسيجهذا

محلحلتقدالصناعيةالموادأنإلا.والخيشوالسجاد،

جدلاتوتستخدم.الاستخداماتهذهمنكثيرفيالجوت

وتستخدمبالحرير.شبيهةمادةلتصنيعالجوتمنرقيقة

الأنسجةمنأخرىنواعمبنمخلوطةأووحدهاالأنسجة

وهيالجوتأعقابوتستخدم.الجوتحبلأوخيطلعمل

القمالق.منرخيصنوعلصناعةالنبتةمنالخشنةالأطراف

الأمطار،موسممحاصيلمنيعتبرالذي،الجوتينمو

وبنغلادلقوالهند،،الصينوتعتبر.الرطبةالدافئةالمناخاتفي

المزارعونيقومولزراعته.للجوتالمنتجةالرئيسيةالدول

النباتاتطوليصلوعندما.المحروثةأضربةأفىبذورهبتثتيت

أربعةوبعدترقيقها.بهدفلعضهايقطعسمأ5نحوإلى

يحصدماوعادةالحصاد.عملياتتبداالزراعةمنأشهر

ويقومالبذور.الأزهارتحملأنوقبليزهرأنبعدالنبات

وتربط.للأرضقريبةمسافةمنالسيقانبقطعالعمال

الخارجي.اللحاءشعفنحتىبالماءوتغمرحزمفىاسميقان

وهيالتعطين.عمليةالعمليةهذهعلىالجوتصناعويطلق

ذلكوبعد،الأليافبانفصالوتسمحناعمةالأنسجةتجعل

وتغسل،طويلةخيوطشكلفىالسيقانمنالأليافتسلخ

الأسقفعلىتنشرأوتعلقثم،جاريةنطفةمياهفى

منأيامثلاثةأويومينوبعد.لتجفأغ!قامنالمصنوعة

.حزمفيوتربطالأليافتؤخذ،التجفيص

أليافه.وطولوقوتهلونهحسبالجوتنوعيةتصنف

متربينوطولها،والبنيالأبيضبينالأليافلونويكون

فىيضغطللتصديرالجوتيعدوعندما.م4ء،وواحد

للمصنعين.ويشحنكجمأ08منهاالواحدةتزنبالات

يتراوحبالاتفىالمحليللاستخدامالمعدالجوتويضغط

كجم.ا5و.55بينمنهاالواحدةوزن

بنغلادلتق.بمالخيش:أيضاأنظر

الثلاثالقبائلمنكانتالجوتقبائل.قبائل،الجوت

م045عاممنالفترةفيإنجلتراأنحاءمعظماحتلتالتي

فهيالأخرىالقبائلأما.السادسالقرننهايةوحقى

وكانت.سكسونيون-الأنجلوان!:والأنجلز.السكسون

أنهايعتقدوكان.تيوتونيةأوألمانيةالثلاثالقبائلهذه

وقدألمانيا.وشمال،بالدنماركالانمايعرفمنقدمت

فيمابريطانياشرقىجنوبمنأجزاءفىالجوتاستقر

وايت.وجزيرةهامبشايروسودرنب!صنتالآنيعرف

منإنجلترافيالجوتقبائلعنالمعلوماتمعظموردت

المؤرخكتبهالذي،الإنجليزيةللأمةالكنسىالتاريخكتاب

الاكتشافاتأظهرتلقد.بيديانظر:.بيديالإنجليزي

معمشتركةكثيرةصفاتتجمعهمالجوتقبائلأن،الأثرية

شعبوهمالفرنكيين،وقدماءبريطانيا،فيالسكسونكل

بعضويقولوهولندا.الغربيةوألمانياببلجيكاالآنيعرفما

تعرفالدنماركفيمنطقةمنقدمواالجوتإنالمؤرخين

بجتلاند.الان
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منالسويديةالمدنثانيةتعد،سويديةمدينةصقبورج

بعدعلىستوكهلممعجوتاقناةوتربطها،الحجمحيث

سكانهاعدديبلغ.الشرقىالشمالناحيةمنكم241

الحضريةالمنطقةلمحكانوعدد،نسمة442).85

الدولفياسمفنلبناءمركزأكبروهي.نسمة896و497

الجنوبيالساحلفيالرئيسيوالميناء،الإسكندينافية

مرفأها.حولحاجزاالجليديشكلأنويندر،الغربي

فيكانأم(.749-091)3أدولف،جوتليب

.التجريديالتعبيرروادمنالأمريكيينالفنانينمقدمة

عليهاأطلقالرسوممنبسلسلة-خاصةبصفة-وعرف

تشبهكرةشكلالرسومتلكمعظمفييظهر.الانفجارات

واضحبرسم،وخشنةمتناثرةكتلةفوقالشمسأوالقمر

انفجاراتهفيالألوانمختلفجوتليباستعمل.الخطوط

كبير.حدإلىهوكماظلاللوحاتمحتوىأنإلا

ثلاثينياتفيورسم.نيويوركمدينةفيجوتليبولد

معتمدةتصاميمعلىتشتملأمريكيةمناظرالعشرينالقرن

بالهنودالخاصةالطوطميةوالرموزالصخريةالنقولت!على

فنفيأدخلالعشرينالقرنأربعينياتوفى.الأمريكيين

تحتوي.التصويريةالكتابةأوبالبكتوغرافماسماهالرسم

سواحدةوهيام519عامإنجازهاتم-جوتليبلأدولف-الإقحام

فوقالشمسيشبهلتمكلاوتوضح.بالانفجاراتالمعروفةرسوماته

متناثر.شكل

بعضفيمعرفتهايمكنأشكالعلىالرسوماتتلك

علاقةبينهاتكونأنالضروريمنليسلكن،الأحيان

بالانفجاراتالمعروفةسلسلتهرسمجوتليببدأ.منطقية

.أم579عام

نيألما.(م8641-5931)نسجوها،جوتنبرج

حرو!منالطاعةجعلالذيالمطبعىالقالباخترع

الاختراعضمنوقد.مرةلأولعملياأمرامتحركطمعدنية

بطريقةتصبكانتالتىالحروفمنالكافىالإمداد

جوتنبرجواستخدم،متساويةمعدنيةأجسامعلىمنتظمة

بألمانيماينتسفىممتازةكتبلإنتاجهذاأختراعهوزملاؤه

عشر.الخامسالقرنمنتصفخلال

فيجوتنبرحمجولد

منواحداوكان،ماينتس

جنسفليخعائلةأفراد

استخدموقد.الأرستقراطية

يكونولربما.أمهأسرةأسم

الأسامميةالمهاراتتعلمقد

عممنالمعدنيةالأشغالفي

سكدارفيمعلماكانله

في،ماينتسوكانت.العملة

جوتنبرججوهاذ!للصياغمركزاالوقتذلك

لمجوتنبرجفإنأرستقرأطئا،كانأنهوبما.المجوهراتوتحار

فيأسرتهانشغالوبسبب.منتظمةتدريبفترةيقض

منعدداقضىجوتنبرجفإن،المحليةالسياسيةالنزاعات

هناكتحاربهفىواستمرستراسبورجفيالمنفىفيالسنوات

وأصبح،الصناعيالقالبحولالثوريةفكرتهلتطوير

الممكنمنوكان.الأولىالدقيقةالالاتمنواحداالقالب

ذلكوبعدالمتساويةالسطورمنتشكيلفيالحروفصف

تثبيتأداةضغطتحتبإحكامببعضبعضهاقفليمكن

تكوينبغرض،الحديديطوقهاضمنالمنضدةالأحردت

المحتويةالصفحاتمنعددوضعويمكن.طباعيةوحدة

منها.ورفعهاالمطعةعلىالحروفقطعمنالافعلى

أخرىمرةواستخدامها،الحروففرزيمكنالطباعةوبعد

لمطعتهالحبرجوتنبرجواستخدم.أخرىصفحاتلتنفيذ

الأوائل.الفلمنكيينالرسامينعندمعروفةكانتموادمن

الصينيونكانطويلبوقتجوتنبرجزمنوقبل

كتلعلىالمحفورةوالصورالنصيطبعونوالكوريون

منالمصنوعالمتحركالنوعحتىاخترعواولقد،خشبية

معقدةكانتلغتهمولكن،والمعدنالصينيالخزف

لمأنهملدرجةمتعددةمختلفةلأشكالتحتاجوكانت

الفكرةوظلت.الطريقةمنالعمليةالالشفادةمنيتمكنوا
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الأصليةالمحترعورشة!ىمعروصةوهيجوتنبرجلمطبعةمطابقةنسخة

لألمايا.مايشسفى

الحروفعلىلنجاحجوتنبرجطبقهاأنإلىمفقودة

وكان.المشكلةلح!!يكافحونآخرونوكان.الهجائية

قطعقد،هولنديطباعةعاملوهوالأقلعلىمنهمواحد

احشأساجحةاالطباعةإلىالتوصلطريقعلىشوطا

حسنوها.سشوفروبيترفمستجوهانسوزميليهجوتنبرج

سطراوالأربعينالاثنينذوالمقدسكتابهمويوضح

المقدسجوتنبرجوكتابالمقدسمزرينبكتابالمعروف

الفنية.التفاصيلكلأتقنواهؤلاءالطباعةروادأن

الطباعة.،الاتصالات،الكتاب:أيضاانظر

-)9174فونفلفجانججوهان،جوته

ألماني،مسرحياتوكاتب،وروائىشاعر،أم(.832

وأشهرأوروبا.فىالحديثالأدبأعلامأهممنويعد

فاوست.كتابهأعماله

وقدطبيعيا.وعالمامفكرأجوتهكانالأدبإلىوإضافة

الفكريةاهتماماتهوتنوعأفقهوسعةأعمالهأصالةأهلته

والكلاسيكيالرومانسيالأدبفىشخصيةأشهرليكون

الألماني.

ولد.حياتهبدايات

ودرسثريةأسرةفيجوته

والأدبالأجنبيةاللغات

بدأوقد.والقانونوالفنون

ألمانيافيالقانوندراسة

ثم،أصابتهلعلةوتوقف

وكتبفرنسا.فيأكملها

الشعريةمجموعاتهأجمل

جوظفونفلفجابخجوهانفرنسا.فيو!دهءأظ

حبهفىكبيرأثرلهردرجوتفريدبالفيلسوفلصلتهوكان

وشكسبير،هومرولأعمالالشعبيةوللأغانيللطيعة

للتاريخفهمههيردرعمقكمابمالقوطيالمعمارولطراز

أهمبأنجوتهاعتقادفيكبيرأثرأهردروكان.وللأدب

.والإخلاصوالبساطةالطبيعيةهىالفنونميزات

فونجوتسهيجوتةكتبهاناجحةمسرحيةوأول

التمثيليةهذهوتصف.أم771عامكتبهاالتيبرليخنجن

اجتماعينظامفيوالعدالةالحريةأجلمننبيلرجلكفاح

ألفهالذيفرترآلامكتابهأما.الاصلاحعصرخلالفاسد

وقدأوروبا،كلفيمشهوراجعلهالذيفهو،أم477عام

لايرضىحساسشابعنوهوبمرسائلشكلفىكتبه

عليها.السيطرةلايمكنهجياشةعاطفةوذي،الحلولبأنصاف

فيجوتهعملأم786عاموحتىامء77عامومنذ

منكثيرةأشياءعلىالتعرففرصةلهأتاحإداريمنصب

بالجيولوجيامعرفتهعززكما،والماليةالعسكريةالأمور

عامعملهوترك.الحيوأنوعلمالنباتاتوعلموالتعدين

.هناكالقديمالفندرسحيثإيطاليا،إلىوسافرأم786

الرحلةكتابهفيتجربتهوصورالذاتيةمميرتهوكتب

تمثيليتهأكملوقدام(،ا-81817)6الإيطالية

الأسبانيالنزاععنوهيأم788عامرومافيإجمونت

عشرالسادسالقرنخلالحدثالذيالهولندي

طوريسفيإفيجينياتمثيليةكتبكما.الميلادي

إغريقيةأسطورةعلىمبنيةوهيأيضا،هناكأم()787

خيرين.يولدونالناسبأنجوتهإيمانوتوضح

تاسوتوركوتوبعنوانمأساتهام097عامجوتهوكتب

علىقدرتهلعدمبيئتهفىالتأقلمفىفشلشاعرعنوهى

كتابهأم697و5917عاممطكتبكما.نفسهضبط

شابأهتمامأنكيفيوضحالذيميسترويلهلمتدريب

بالمسئوليةبشعوروأمده،لنفسهمعرفتهأكسبهقدبالفن

هيرمانالملحميةقصيدتهأما.العميقوباللإدرأك،الاجتماعية

الفرنسية.الثورةخلالفقدكتبهاودوروتيا

كاتبأشهرجوتهأصبحعشرالتاسعالقرنبدايةويم

أعمالهأجملكتبأم908عاموفىكلها.أوروبافي

الخاصةحياتهبترجمةوأتبعهاالعاطفيالانجذابالنثرية

ولمأجزاءأربعةفيوكانت،والحقيقةالشعرأسماهاالتي

وفاته.بعدإلاالرالغالجزءينشر

شاعر(.م8721-1181)ئيوفيل،جوتييه

وأساليبأفكارقلد.فرنسيوناقد،وروائىوكاتب

نألبثماولكن.الرومانسيةانظر:.الرومانسيينالشعراء

مجموعاتهأشهرتؤكد.وموضوعيةوصفاأكثرشعراكتب

الانطباعاتعلىأم()852وكاميوسانميلسالشعرية
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ارتقصيدتهطورت.والعواطفالأفكارمنبدلأالمرئية

يقصدإنه:النظريةوتقولللفنالفننظريةام()857

القيمعلىالاعتماددونالشكلىالجمالإبرازبالفن

جوتييهرواياتأبرزمن.الفكريةأوالعاطفيةأوالأخلاقية

م(؟)1858المومياءروايةأم(؟)835ماوبينديالآنسة

ام(.)863فراكاسالكابتن

دورلهوكانغاسكونيا.فيتاربسفيجوتييهولد

فرنسا.إلىالرومانسىالأدبتقديممعركةفينشط

فرنسىرسامأم(.309-ام)848!ل!جو!جان،

لوحاتهفى.الخشبىوالرسم،والنحت،بالسيراميكاشتهر

يادخالالطبيعيةالصورةيغيركان،المزخرفةالزيتية

التيالطرقأسلوبهوسع.ومتعرجةملونةواسعةمساحات

القرنبدايةفيأنفسهمعنبهاالتعبيرللفنانينيمكن

الفوفية،المدرسةعلىالزيتيةلوحاتهأثرت.العشرين

علىأثرتكماماتيمي!،هنريالفرنسىالرساموبخاصة

.الألمانالتعبيريين

فىجوجانبولهنرييوجينولد.حياتهبداية

71عمرهكانعندماالبحريةالملاحةعالمودخل.باريس

لمولكنه.التجاريةالبحريةفىعسكريكطالبمشة

الصناعة،ذلكمنبدلأنجدخل،البحريعملهيواصل

،أم873عاموفيناجحا.مالياخبيراوأصبحالمصرفية

(،دنماركيوزير)ابنةجادصوفيابمتبمجوجانتزو!

بدأقصيرةبفترةزواجهوبعد.اطفالخمسةلهوأنجبت

أم883عامفيالصور.وجمعبالزيتالرسمجوجان

علىجوجمانحفزمما،الإفلاسمنالمصرفيةالصناعةعانت

بالرسم.التجاريعملهاستبدال

الرسامينأعمالالمبكرةالزيتيةجوجانلوحاتتشابه

اكتسبوكلمابيسارو.وكاميلكوروكاميلالفرنسيين

مؤكداوغنيةزاهيةألوانااممتخدم،كرسامخبرةجوجان

الثلاثة.الأبعادذاتالأشكالمنبدلأالنمطةعلى

لوحاتهمنيبئأياأنجوجانيستطعلمهذاورغم

معتنازع.وعائلتهنفسهعلىالإنفاقفيصعوبةووجد

عامفى.ام885عامفانفصلا،ماليةقضاياعلىزوجته

غربىشمالفي)إقليمبريتانىإلىجوجانانتقل،ام888

الرجلانوشكلبرنارد.إميلالفنانقابلوهناكفرنسا(

تؤكدالتريهبية.باسمبعدفيماعرفتفنيةوفلسفةأسلوبا

والتأثيراتالمكثفةوالألوان،الشكلبساطةعلىالتركيبية

الزيتيةجوجانلوحاتفىجميعهابرزتوقد-الزخرفية

.المتأخرة

وصراحتهم.الناسببراءةجوجانأعجب.أيامهأواخر

عنالبعيدينالناسفىالصفاتهذهيجدأنيمكنأنهفظن

وأخذه.المعاصرةالحضارة

منالعينةهذهعنبحثه

حيث،تاهيتيإلىالناس

إلىام198عاممنعاش

فرنساإلىعادثمام.398

مرةعادولكنهام398فى

البحارفيليستقرأخرى

.ام598فيالجنوبية

جوجانبولتاهيتىفىثانيةواستوطن

المستوطنينمتحاشيا

.هناكالأورولمين

البحارجزرسكانجوجانأكبر،رسوماتهفي

كالعابرينالانقياد،وسهولةبالوداعةإياهمواصفا،الجنولمة

لامعةبألوانالغنيةالاستوائيةالمشاهدرسم.الأحلامفى

عناوينأسماءلوحاتهمنالكثيرجوجانأعطى.صافية

نحنأينإلى؟نكونمنأتينا؟أينمنمثل،للانتباهملفتة

ليائرون؟.

منالتسعينياتفىخطربشكلجوجانصحةاعتلت

فىماركيساسجزرإليفانتقلعشر.التاسعالقرن

تعبيروكأنهاالأخيرةلوحتهتبدو.هناكوماتأم109

للشتاءمنظراتصورف!ياش.مريضرجلغربةعنأخير

الفرنسي.بريتانىإقليمفى

الانطباعية.:أيضاانظر

صناعةرجلام(.509-1)828ماير،جوجنهايم

أعمالمنالمتحدةالولاياتفيثروةكونالمولد،سويسري

لأسرةالمنتسبونالأعضاءقدم.المعادنوصهرالتعدين

والتعليمية.الخيريةللمنظماتثرواتهممنالكثيرجوجنهايم

ارجاوكانتونفيلنجناو،فيجوجنهايمولد

،ام848عامالمتحدةالولاياتإلىوسافربسويسرا.

وفيمابكولورادو.ليدفل،فيمنجمينفيحصةواشترى

المنجمين.فىالمتحكمةالأسهمعلىجوجنهايمحصلبعد

منكبيرةكمياتاكتشافتموجيزبوقتذلكوبعد

المنجمين.فيوالرصاصالفضة

التعدينفيجوجنهايمعملياتامتدتوبالتدريج

وإفريقيا.الجنوييةأمريكاإلىالمعادنوصهر

وقد.الخيريةبالأعمالمشهورينجوجنهامأبناءأصبح

للارتقاءجوجنهايموفلورنسدانيالمؤسسةدانيالأنشأ

جامعةفىالطرانعلوممعهدأنشأكماالبشر.برفاهية

وليونيميريمؤسسةميريأنشأتوقد،نيويورك

وأنشا،مجانيةأمشانعياداتأقامتالتيجوجنهايم

لتقديمالتذكاريةجوجنهايمسايمونجونمؤسسةسايمون



،رقمجوجول582

متحفجوجنهايمسايمونأنشأكما.الدراسيةالمنح

.نيويوركمدينةفيجوجنهايم

يكتبالذيالعددهوجوجولرقم.رقم!جو!جول،

منهأكبرعددوهناك.01001أوصفرمائةرأمامهكواحد

وأجوجولللقوةمرفوعةعشرةيعادلبلكسجوجولوهو

أدخلمنأولوكان.مرةجوجولنفسهافيمضروبةعشرة

كاسنر،إدواردالأمريكيالرياضياتعالمجوجولكلمة

.سنواتتسعوعمرهأخيهابنكاناستعملهمنوأول

ئيروا.(م2581-9081)نيكولاي،جولجو

الغربأعجب.قصيرةقصةوكاتبكبير،روسيمسرحي

الرومانسيةومعالجاتهاللفطةالمحسناتلاستعماله،بكتاباته

.والرسوموالغرائبللخيالكذلكواستعماله،للموضوع

له.الناسمحبةسرظرفهكانفقدروسيافيأما

بطرسبرجسانتإلىوسافرأوكرانيا،فيجوجولولد

إلىالاتجاهقررلكنه،التمثيلليحترفام828عام

مزرعةفيأمسياتكتابهأثارام،832عاموفى.الكتابة

الحكاياتمنمجموعةوهو،الناسانتباهديكانكاقرب

الأوكرانية.

المفتشالروسيةالمسرحيةفيلجوجولإسهامأهمكان

بينالمتفشيالفسادفيهاهاجمالذيأم()836العام

تلكالروايةوانتقدت.هناكالمحليةالحكومةموظفي

.الخارجفيالإقامةيقررجوجولجعلتبشدةالأوضاع

ولكنهام،ا-836844عاميبينفيمارومافيعاش

منالأولالجزءنشر.ام842عامروسياإلىعاد

محتالحولأحداثهاتدورالتىالميتةالأرواحمسرحيته

خدمأسماءاستعمالطريقعنالحكومةلخداعخطةوضع

المشهورةالقصيرةالقصةنفسهالعامفيونشر.ميتين

حزين.كاتبحياةوصفموضوعهاتناولالتيالمعطف

التأثيرعلى،الزمنبمرور،جوجولاهتمامانصب

إبرازفيبفشلهوأحس.مواطنيهعلىلأعمالهالأخلاقي

كتاباته.شخصياتفيالشعبلروحالإيجاليالجوهر

الأرواحمنالثانىالجزءكتابةفيشرععندمابالكابةوشعر

كاهنتأثيرتحتوقعروما،فيإقامتهأثناءففى؟الميتة

نأوعليه،مشؤومةالأخيرةروايتهأنأقنعه،متعصب

ما852فبرايرشهرفىجوجولقام،وبالفعليتلفها،

.أيامبضعةإلاذلكبعديعشولملاحراقها،

.الأدب،الروسي:أيضاانظر

فىيستخدم،الناعمالصوفمنأو،قطنىقماشاووح

.الثيابمنوغيرها،والقمصان،والبذلات،المعاطضصنع

كيميائية،موادلمحاضافة،القطيالجوخقماشمعالجةوتتم

فينتج،الصوفمنالجوخقماشأماناعما.ملمسهتجعل

حيث،ثقيلبتتنطبالقمالقهذاويتميزمضلعا.قماشا

حيثالانكمالقعمليةوتؤثراليربر،خاصةطوليايضغط

وثقيلا.قوياالصوفقمايقتجعل

فيإنجلترافيمرة،لأولالجوخمصطحاستخدموقد

القمالقعرضبلغحيثالميلاديعشرالخامسالقرن

قياسهايقلالتيالخاماتعرفترقدأكثر.أوسم041

الضيق.بالنسيج،العرضهذاعن

مخر!(.-م0391)لوك-!جين!جودارد،

المرتبطةالمتطرفةتجاربهنالت.للجدلمثيرةلأفلامفرنسى

والنصوص،الأفلامهذهبعضفيالتصوير،بأعمال

لفتحهالنقادبعضعليهأثنىمعا.والانتقادالثناءالمكتوبة

يشكوبينما،بالتجاربللقيامالمحرجينمنغيرهأمامالطريق

الفهم.صعبةأفلامهتكونأنالضروريغيرمنأنهآخرون

وثائقيةأنهاالانطاعجوداردأفلاممنكثيريعطي

بالأدراريقومونحقيقيينأفراداالممثلونيظهر.وخيالية

ذإ،قصتهفىكشخصياتنفسهالوقتوفيبهم،المنوطة

به.يقومالذيالدورعنبالحديثالممثلببدأربما

الميتبفيلمهتجاربهواستهلباريسفىجوداردولد

أقوالهم،بارتجالأحياناالممثلونيقومحيثام(،)959

تتخللالتىالمفاجثةالتعبيراتبكثرةالفيلمهذااشتهروقد

هي:الأولىالهزليةمسرحيتهكانت.قصرهرغممناظره

.المرأةهيالمرأة

السياسيةالمناقشاتسيطرتام،659عاممنذ

علىالمتطرفاليساريالجناحفلسفةتؤيدالتىوالاجتماعية

(أم)679)الصينية(لاتشينوازيهيتحدث.أفلامهمنكثير

ويقدم.الماركسيينالفرنسيينالشبابمنمجموعةعن

نظروجهاتم(1)969الأسبوعنهايةام(،)659الفافيل

ومن.فارغوجودشركفيوقعتالتيالإنسانيةعنمختلفة

العارام(؟069)الصغيرالجنديأيضاالرئيسيةأعماله

ام(.079)الشيطانعلىشفقةام(؟)639

-)1882هتشينجزروبرتجودارد،

فىتجاربهقادته.الأمريكيالصواريخعلمرائدام(.549

عامىبينوالسائلالصلبالوقودذاتالصواريخمجال

عابرةللقذائفللطاقةمغذتطويرإلىام9091-459

فياختراعاتهقيمةتعرفولم.الفضائيةوالسفنالقارات

وفاته.بعدإلآالصواريخمجال

بدأ.ماساشوسيتسبولايةووسترفيجوداردولد

فىطالباكانعندما،الصواريخإطلاقإمكانيةيدرس

هذافيدراستهواصل.رأسهمسقطفىالتطيقيالمعهد



583بثاجود

كلاركجامعةفيالمجال

درج!علىحصلحيث

منهاام119عامالدكتوراه

التدريسهيئةإلىانضمثم

عامنفسهاالجامعةفي

.أم149

دعماجوداردتلقى

منأبحاثهعلىمتواضعا

برداردروبرتوفى.سميثسونيانمعهد

تقر-سهنشرام919عام

في"ارتفاعأقصىإلىالوصول"طريقةالتقليدي

فيجوداردوصف.المتنوعةسميثسونيانمعهدمجموعات

إلىللوصولالضروريةالصاروخيةالرحلةنوعتقر-ره

التصديق،عدمعلىتدلبتعليقاتمقالتهوقوبلتالقمر.

اممتمرلكنهالنشر،عنيتوقفجعلهمما،الصحافةقبلمن

بحثهلتمويلكافيامبلغاتسلم.اسمهذكردونعملهفي

السائل.بالدفعيعملصاروخأولوإنشاءبتصميمالمتعلق

بولاية،أوبورنقربأقربائهلأحدمزرعةفيمشروعهبدأ

إضافيتمويلعلىالحصولنجاحهلهوأتاح.ماساشوسيتس

.الصاروخبدفعالمتعلقلبحثه

صواريخعدةبنجاحجوداردأطلقام039عاموفى

إسهاماتقدمكما.السائلبالوقودتعملأكبرحجمذات

التحكموأدواتالدفعمضخاتبتطويريتعلقفيماأساسية

وقام.الأفقيالوضععلىالإبقاءوأنظمةالتوازنأجهزةفي

بابحاثأم(459أ-)939الثانيةالعالميةالحربخلال

الصاروخيةالمحركاتحولالأمريكىالأسطوللصالح

.للطائراتالنفاثالدفعبمساعدةللإقلاع

،كثيرةومعنويةماديةجوائزموتهبعدجوداردمنح

لانجليوميدالية،الذهبيةالكونجرسميداليةمنهاكان

الذهبية.

.الصاروخأيضا:انظر

بريطانيةعالمة(.-ام)349دجين!جودال،

،الحيوانسلوكبدراسةقامت،الحيوانعلمفىمتخصصة

.للشمبانزيبدرامشهاواشتهرت

يعرففيماأم،069عامفىبحثهاجودالبدأت

ونالتتنزانيا.غرليشمالفيالوطنىجومبيبمتنزهالان

معها.اليوميلتعاملهانتيجةالشمبانزيمنالكثيرثقة

عنمفصلةتقاريروكتبتكثب،عنتراقبهاكانتفقد

التيللبحوثالسابقةالفترةوفي.الحيوانذلكسلوك

غذاءأنيعتقدونالعلماءكان،جودالبهاقامت

وأحياناوالخضراواتالفواكههوالرئيسيالشمبانزي

الإنسانبينكثيرةمتشابهةصفاتاكتشفتجودالجين

الملاحظة.منسنواتبعد،والشمبانزي

نأاكتشفتجودالأنإلا،القوارضالحشرات

فيبماأكبر،حيواناتوجمليصطادماكتيراالشمبانزي

الأدواتيستعملكماوالخنازير.الصغيرةالقرودذلك

ولاحظت.الإنسانباستثناءاخر،حيكائنأيمنأكثر

النمللاصطادالاشجارجذوعيستعملالشمبانزيأن

!دثةأوللاحظتفقدذلكإلىوبالإضافةالأييض،

مجموعةبقتلالشمبانزيمنمجموعةفيهاقامتمعروفة

أدهشمما،واضحسببوبدونمنتظمةبطريقةأخرى

الطيعة.علماء

منالدكتوراهدرجةونالت،لندنفىجودالولدت

علىحصولهاعدممنبالرغمأم،659عامكمبردججامعة

أصدقمائيكتاباتها:وتشمل.جامعيةتخرجشهادة

الإنسانظلفيام(،)679المتوحشةالشمبانزي

نافذةخلالمنام(،)869جومبىلث!مبانزيام(،)719

قامت،ام(719)الأبرياءالقتلةكتابوفىام(.99)0

سلوكبوصف،لويكفانهوجوالمصورالسابقوزوجهاممط

المتوحشة.الإفريقيةوالكلاباوىوابنالضباع

قربديفيزمضيقعلىتقعجرينلاند.عاصمة!جودطب

صكانهاعددويملغ.البحريجودثابفيوردمدخل

أيامطوالالثلجمنجودثابمرفأيخلو.نسمة579.11

لجرينلاند،التشريعىوالمجلسالمحلىالمجلسوفيها،السنة

سكانهايعمل.وإذاعةالمعلمينتدريبكليةأيضاوفيها

.الأغناموترييةالسملثوصيدالحيواناتبصيد

،أم721عامالنرويجيالدنماركيإيجيد،هانزبنى

كانت.أم728عامالمدينةإنشاءذلكوتلابها،كنيسة

العالميةالحربخلالالمدينةهذهمنتتمجرينلاندإدارة

بينالاتصالقطععندماأم(،459-1)939الثانية

.الأمالوطن،الدنماركوجرينلاند



،ألفردجودل584

عسكريقائدام(.469-291)0ألفرد!جودل،

عامريمسفيالمشروطغيرألمانيااستسلامعلىوقع

العلياالقيادةعملياتلهيئةرئيساوقتهاوكانام،459

الألمانية.المسلحةللقوات

.تقليدهفيهتلرأدولفوساعد،بنابليونمعجباكان

إثنائهمحاولةفيلهتلرشخصيعسكريكمستشارفشل

التىالحربلجرائمأعدم.الشريرةالطاغيةطموحاتهعن

الثانية.العالميةالحربأثناءارتكبها

بافاريا.فىجودلرلد

والفاعديةالتوازناللاعبفيهايستخدمرياضةالجودو

أسلوبمنالجودوتطور.الخصمرميأولتثبيتوالتوقيت

رياضةوتعتبرجوجوتسو.يسمىالأعزلللقتالقديمياباني

والولايات،واليابانأوروبا،فيالرئيسيةالألعابمنالجودو

والمدارسالكلياتفيالرياضةهذهتدرس.المتحدة

.والنوادي

تعتمد.اللطيفةالطريقةجودواليابانيةالكلمةوتعنى

الخصملهجومالمافساستسلامعلىالجودوفنونمنكثير

اللاعبلايقاومفمثلا،الرد.لضربةالمناسبةاللحظةحتى

ويفقدالأمامإلىالمهاجمفيميل.الخصمقبلمندفعإذا

الأرضعلىيلقىأنيمكنوبذلك،ضئيلبمقدارتوازنه

نأ،اللطفةالطرقهذهبمثلالماهرللشخصيمكن.بسهولة

.الخصوموأقوىأثقليهزم

بدنىكتمرينالجودوالناسيتعلمالجودو.تعئم

الرياضةهذهيتعلمأنيمكن.النفسعنرللدفاع،وترويح

والتعليمالممارسةوتعد.سنواتستعمرمنالناشئون

وحجمهالشخصعمرمنأهميةأكثرالجودوفىالجيد

وزنه.أووقوته

التيالألعابصالةفيبارزامكاناالجودوتدريبيحتل

ويلبس.ببساطالأرضتغطىحيثدوجو،تسمى

ويتكونجودوجي،يسمىقطعتينمنمكونازئاالمتبارون

فييشتركونوهم.ملونوحزاموسروالقطيةسترةمن

.حفاةالمباراة

ساعة36منالمبتدئينتعليمبرامجمنكثيريتكون

متدربيسمىأسبوعا.21إلىتمتدفترةخلالتدريس

،بأمانالسقوطكيفيةبتعلمول!دأبالجودوكا،الجودو

فىالمستخدمةالعضلاتلتقويةبتمريناتيقوموكذلك

كلومن،الاتجاهاتجميعفىالسقوطتعلمبعدالجودو.

بالتمرنالجودوكايقوم،بنفسهالأذىإلحاقدونالأوضاع

القدمين،عرقلةالمبتدئينمعظمويتعلم.الأخرىالفنونعلى

وبعضالكتفورميات،المؤخرةورميات،الوركورميات

لهذهاليابانيةالأسماءكذللثالحودوكاويتعلماليد.فنون

إلىبالإضافةللجودو.الأخرىوالمصطحاتالحركات

وتشملبالجودو،الخاصةالمعاملةآدابيمارسونفهمذلك

علىللجلوسالملائمةوالطرقالرسميةالانحناءات

.البساط

قدمىإزاحةفيهاتتمالتىالجودوتقنياتإحدىعلىاليمنىالصورةفيجلان

فوقه.منخصمهيقلبالأرضعلىالراقدالرجلم



585جودوبن،ولع

فيالإنجازمرتبةعلىالختلفةالألوانذاتالأحزمةتدل

فىتقدمهمومعالأبيض!،اللونالمبتدئونفيرتديالجودو.

ثمالأصفر،اللونيمنحونالخبرةواكتسابهمالإنجاز

ويرتدي.البنيالحزامأوالأزرقثمفالأخضر،،البرتقالي

الأسود.الحزامالخبراء

ثلاثإلىتقسمأنيمكنالجودو.تقنيات

كاتاميوازا2-الرميفنونوهىناجيوازا-ا:مجموعات

فنونوهيأتيميوازا3-والمسكالشدأحكامفنونأي

.والهجومالضرب

الأساسيةالرمياتمنكبيراعدداتتضمنناجيوازا.

وهي.الجسممنالمستعملالجزءأساسعلىتصنفالتي

ورمياتالساقوعرقلةالوركورمياتاليد،رمياتتشمل

.والمؤخرةالجنب

والتثبيت،والمسك،الخنقطرقتتضمنكاتاميوازا.

13عمرمنللاعبينالجودوقواعدتسمح.البساطعلى

قواعدوهناك.الخنقفنونباستعمالفقطفأكثرسنة

منافسةفيالمرفقمسكاتاستعمالفيتتحكمخاصة

.الجودو

الضربأوالركلفنونالطريقةهذهتتضمنأتيميوازا.

حتىأوبه،الأذىلإلحاقالجسممنمختلفةأجزاءعلى

النفس،عنالدفاعحالةفيالطرقهذهتستعمل.الموت

أبدا.المباراةفيولاتستعمل

الجودو،منافساتمننوعانهناكالجودو.مباريات

كاتامنافساتفىالمتنافسونيؤدي.وراندوريكماتا!ما

الإبداععلىيحاممبونوهمخاص.طرازعلىالجودوفنون

الكاتا.منافسةفيللنساءنصيبعادةوهناك.والدقةالفني

أيةالحرةالمنافسةأوراندوريفيالمتبارونيستعمل

حسبمجموعاتإلىالمتنافسونويقسميرغبونها.فنون

.والوزنوالمرتبةالعمر

ليتأكدواوقاضيانحكمالجودومبارياتمعظميراقب

المتنافسانينحني.اللعبةلقوانينالمتنافسينتطيقمن

أمروبعدذلكبعد.المنافسةبدايةفيللاخرأحدهما

والكمالسترةصدرطيةمنالاخرأحدهمايمسك،الحكم

وهيوينهيها،المنافسةالحكموييتد!ئى.معينةبطريقة

ويمنحالقواعد،الحكميطق.دقائق3-7منفترةتستغرق

المنافسةفيالمتنافمي!يفوز.للفنونالصحيحللأداءنقاطا

نأمثلاللمتنافسفيمكن.نقطةنصفأونقطةياحراز

كذلك.ثانية03لمدةبتثبيتهأوالخصمبرمىنقطةيحرز

الخنقمسكةأوالمرفقبمسكةيفوزأنللمتنافسيمكن

والقضاةالحكمويقرر.الاستسلامعلىالخصملإجبار

منهماواحدأيإحرازعدمحالةفيالمنافسةفيالفائز

للنقطة.

تاريخيةنبذة

التقليدذلكجوجوتسو،منالجودولعبةتطورت

المحاربينبعضيمارسهكانالذيالنفسعنللدفاعالقديم

فنكان.سامورايعليهميطلقكانالذيناليابانيين

ذراعوليوالركلالخنقمثلفنونا،يشملجوجوتسو

نظراخطراتشكلالاساليبهذهمنكثيروكانت.الخصم

.الموتأوبالشللللإصابةتؤديقدلأنها

سنةفيكانوجيجوروالمسمىاليابانيالمعلمقام

إلىالمصارعةأسلوبمنجوجوتسوفنبتحويل،ام882

الفنونأحسنأقرالذيوهوجودو.سماهارياضة

نظامفىمنهاوالخطرةالخشنةالفنونوحذفلجوجوتسو

واعتبر.المعاملةادابفيصارمةقواعدأيضاوألسس!.مرتب

الرياضةمنكنوعالفكريالتهذيبأشكالمنالجودو

أقصى:شعارينعلىكانوأكد.النفسعنللدفاعوطريقة

.والفائدةالنفعتبادلوكذلكجهد،بأقلفاعلية

القرنأوائلفيوأصبحالجودو،شعبيةازدادت

وقام.اليابانيةالمدارسفيإجباريةمادةالميلاديالعشرين

.أخرىأقطارفىالرياضةهذهبعرضكذلككانو

الجودوبدأام459عامالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعد

اعترافالجودوونال.اليابانخارجلهازدهارفترةأكبر

جزءاأصبحعندماأم،469عامرئيسيةرياضةبهالعالم

الأوليمبية.الألعابمن

الأوليمبية.الألعابأيضا:انظر

وزمارالشنقبنصيدةمنخواضطائرالجودوي!

الكرةنصففيأعشاشهاتبنىأنواعأربعةهناك.الرمل

لهمشتاها.إلىجداطويلةبهجرةبعضهاويقوم،الشمالي

شتاء.رماديإلىيتحولمحمر،بنيصيفىري!ق

له،الذيلأسودالجودويتيدعىأوروبيطائروهناك

الجودويتمنقارأما.الشكلإسفينيمستقيمطويلمنقار

قليلامرتفعفهوأمريكا،شمالفييعيشالذيالرخامي

فيالجودويتيتكاثر.الذيلمخططالجودويتكمنقار

غرليوشمالوأوروبا،آسيا،فىالمكشوفةالتندراسبخات

كندا.

بسببالانقراضخطرهدسونجودويتواجه

أكثرأفرادهعددبلغحيثوجودهاستعادولكنهالصيد،

أقصىفيعشهالطائرهذايبنيطائر.4!ه...من

الشمالية،أمريكافىالشتاءفصلويقضيكندا،شمالي

اكم.!ه...منأكثرالرحلةهذهطولودسلغ

مؤلفم(.8361-751)6وليمجودوي!،

العدالةعناستفسارأعمالهاهممنبريطانيوفيلسوف
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(ام)397والسعادةالفضيلةعلىوأثرهاالسياسية

والمجتمع.بالحكومةالمواطنعلاقةالكتابهذايوضح

سلطةأيةيمارسأنلأحدلايحقأنهجودوينيعتقد

علىواعترض،الخاصةالملكيةتكدسعارضأحد.ضد

حليمكنأنهويرىالاجتماعيةالمؤسساتمعظموجود

ويعكمرالمنطقى،البحثطريقعنالمجتمعمشاكل

يحكمأن،يجببل،يست!العقلأنجودويناعتقاد

القرنفيالفرنسيينبالفلاسفةمتأثرذلكفيوهوحياتنا.

الفلاسفةباسمعرفواالذينالميلاديعشرالثامن

الفلاسفةانطر:الأحرار.الكتاب:العقلانيين

.العقلانيون

تزوجلمحانجلترا.،كمبردجقربويزبكفيجودوينولد

الداعياتإحدى،وللستونكرافتماريكاام797عام

الرعبروايةماريابنتهماكتبت.الجنسينبينللمساواة

بآراءالميلاديعشرالتاسعالقرنكتابتأثر.فرانكشتين

عامتزوجالذي،شيللىييتشبيرسالشاعرمثل،جودوين

جودوين.ابنةماريم!ام681

وللستونكرافت.ماري،شيللى:أيضاانظر

ام(.519-1981)هنريبريزسكا،-جودير

طورواالذينالأوائلأحدكانفرنسىورسامنحات

عملهحلالمنبريزسكا-جود-سآنرالمجرد.الأسلوب

بريطانيا.فيالحديثالفنتطورعلى

جودير،هنرياسمهوكانبريزسكا،-جوديرولد

فيدرس.أورليمنبالقرب-بريديجانسانتفى

زوجتهمنلقبهمنالثانىالجزءأخذ.وباريسأورلي

السنةوفى.أم119عامفيقابلهاالتيبر-فىسكاصوفيا

باوند.عزراالشاعررعاهحيث،لندنإلىانتقل،التالية

أصبح،لويسوينداموالرسامالكاتبتأثيرخلالومن

كان.الدواميةالحركةفيمنخرطابرفىسكا-جودير

الحركيةالتعال!رجميدعلىينصبالدوامييناهتمام

الرغموعلى.عملهمفيديناميكيةخاصيةبدمجوالحيوية

الفرنسيةالتكعيبيةبالحركةتأثربريزسكاجودير-أنمن

أصالةتبينمنحوتاتهأنإلا،إبشتاينجاكوبونحت

أم(،)139الحمراءالحجريةالراقمةتشكل.واضحة

وخطقلمويمين.منحوتاتهأشهرأم(19)4والمصارعون

الرسميياناتفيالمنشوربريزسكا-جودررسومات

مجيدا.مصمماكانأنهالدوامي

الأولى،العالميةالحرببدايةومع،ام419عاموفي

فيوقتل،الفرنسيالجيشفيبريزسكا-جود-سانخرط

نأكثيرونأناسويعتقد.التاليةالسنةفيالحربساحة

مرتقئا.عبقرياعطاءأوقفتالمبكرةوفاته

مخترع.(م00810681)رلزتشا،ييرجود

مقاوماوجعله،المطاطلتقويةطريقةاستحدتأمريكي

.والبرودةللحرارة

عاموفى.بكونكتيكتنيوهفنفيجودييرولد

،المطاطمنخامانوعامستعملاتجاربهبدأام832

مفيدةالمادةهذهجعلبهدف،الهنديبالمطاطيعركت

الهنديالمطاطأنالملاحظومن.التصنيععملياتفي

تجاربوبعد.يسخنعندماولزجايرد،عندماهشايصير

تقليلعلىيساعدالكبريتأنجودييراكتشفعديدة

عندما-أم983عامأياممنيومرفي.المطاطلزوجة

المطاطمنخليطابالمصادفةأراق-بيتهفييعملكان

ذوبانعدملاحظولدهشته.ساخنفرنفىوالكبريت

وتقويةعلاجفيالحرارةأهميةأدركهناومن.الخليط

الطريقةهذهتحسينفيوشرع،والمطاطالكبريتخليط

عاماختراعهابراءةنالحتىسنواتخمسلمدةالعلاجية

باسملاحقاعرفتالتيطريقتهبترخيصمجودييرقام44

تحقيقفيفشلأنهإلا،الأشخاصمنكثيرإلىالفلكنة

وتجارب،فاشلةتجاريةأعمالفيجمئمالهبددفقدالثراء.

فقيرا.ومات،تطوهـاختراعهمحارلاتوفى،مكلفة

والرون،الرايننهريبينتمتدجبالسلسلة!جورا

جبالتمتدوفرنسا.سويسرابينالحدودمنجزءاوتشكل

شكلفيالغرديالجنوبإلىالشرقيالشمالمنجورا

وتؤديوفرنسا.سويسرابينالحدودمنجزءاتشكلجوراجبال

يقومخصبةوديانإلىالكتيفةالغاباتذاتجوراجبالمنحدرات

الأخر!ا.والفواكهبالعنببزراعتهاالفلاحون

-تر-غ؟!*---تن-!-في

ى
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جبالسلسلةفيقمةأعلىارتفاعولملغ.متوازيةسلاسل

البحر.سطحمستوىفوقام!008منأقلجورا

الجبل.جوانبتغطيغاباتهناككانتالسابقوفى

أشمجارهاقطعتقدالغاباتهذهمنكثيرافإنكل،وعلى

الألبانصناعةأصبحت،لذلكونتيجة.الرعيبغرض

المنحدراتمعظمالحقولوتغطي،للدخلمهمامصدرا

السفلى.

حيوان)جدول(؟الأرضان!:عصر.الجوراسي،

الغابة(،إيضاحي)رسمالديناصور)جدول(بمالتاريخماقبل

(.إيضاحي)ر!سم

سيرجيفلشميخائيل،جورباتشوف

السابقالسوفييتيللاتحادرئيساصار(.-أم319)

البلادحكومةيرأسوكان.ام99وأام859عاميبين

الاشتراكيةالسوفييتىالاتحادلجمهورياترئيساالفيدرالية

تغييراتإدخالبمحاولاتهإليهالنظرلفتوقد)سابقا(.

وفي.الأخرىالدولمععلاقاتهاوفي،بلادهفيداخلية

علىالمحافظةفيلدورهنوبلجائزةمنحأم099عام

العالمي.السلام

منمجموعةقامتام199عامأغسطس91وفي

ضده،انقلاببتنطم،السوفييتالقياديينالشيوعيينكبار

نأإلا،منزلهفيواعتقالهمنصبهمنلمازاحتهوقاموا

12وفي.الواسعةالمقاومةوجهفيمافشلسريعاالانقلاب

وجيزةفترةوبعد،منصبهجورباتشوفاستعادأغسص

السوفييتىالاتحادجمهورياتمعظمأعلنتذلكمن

معللدخولاستعدادهامعالاستقلالعشرةالخمس

ملزمةكونفيدراليةفيالأخرىالسوفييتيةالجمهوريات

استقلالهاولاتفياوإستونيالتوانياأعلنتثمضعيفا.إلزاما

تجزئةلمنعجورباتشوفوجاهد.السوفييتيالاتحادمنالتام

ديسمبر8وفي.الكاملوانحلالهالسوفييتيالاتحاد

البيضاءوروسياوأوكرانياروممياأعلنت،أم199

الاتحادعناستقلالها

وشكلت،السوفييتي

المستقلة،الدولكومنولث

إليهاانضمتماوسرعان

جورجياعداالدولكل

أكتوبرفىلاحقا)انضمت

25وفيام(.399

جورباتشوفقدمديسمبر

الاتحادوانهاراستقالته

جورباتشو!ميخاليل.السوفييتي

فيالرئاسةجورباتشوفتولى.الداخليةالسياسات

هناكأنوأعلنالانهيار.فيالبلاداقتصادفيهأخذوقت

جوهريةتغييراتإجراءيتحتممماالبلاد،تواجهخطيرةأزمة

الاقتصادبناءإعادةالإجراءاتأهمومنعليها.للسيطرة

للتحولعديدةتغييراتواقترح.إنتاجيتهوزيادةلتحديثه

علىفيهالحكومةتسيطرالذيالشيوعيالنظاممن

منالحدمعمركزيةأقلنظامإلى،كاملةسيطرةالاقتصاد

الحكومية.السيطرة

الأنشطةلتغييراقتراحاتعدةأيضاجورباتشوفقدم

انفتاحاأكثروجعلهاالسوفييتيةوالاجتماعيةالسياسية

الشيوعي-الحزبسلطةمنبالحدنادىكما.وديمقراطية

وزيادة-البلادفيالسياسىالنظامعلىيسيطركانالذي

للإصلاحبرنامجهوعرف.المنتجةالأجهزةسلطة

التنطم()إعادةبالبروسترويكاوالسياسيالاقتصادي

بالجلاسنوست.للانفتاحدعوتهوعرفت

عامالإصلاحيةجورباتشوفاقتراحاتأهماعتمادوتم

يقاومونكانواالذينالمسؤولينأنإلا،أم099وأم889

حاولوا،وامتيازاتهمسلطاتهممنتحدقدالتيالتغييرات

ن!أضىناحيةومن.الإصلاحاتتلكتطيقإعاقة

يطالبمنالسوفييتوالمواطنينالمسؤولينبينمنهناك

أعضاءاحتجكما.جورباتشوفاقترحهمماأكثربديمقراطية

السوفييتيةالجمهورياتبعضفيالعرقيةالمجموعات

الاتحادعنالاستقلالأوالذاتيالحكمبتومميعمطالبين

إلىأحياناتحولالذي،الاحتجاجهذاوشكل.السوفييتي

نأمميماولا،لجورباتشوفكبيرةمشكلة،عنف

السوفييتيالاتحادتواجهالتيالحادةالاقتصاديةالمشكلات

وقد.الاقتصاديةإصلاحاتهرغممستمرةكانت)سابقا(

جورباتشوفعلىاللومالسوفييتالمواطنينمنكثيرألقى

واجهتهم.التيالصعوباتعنمسؤولأواعتبروه

خار!أثرالداخليةجورباتشوفيإصلاحاتكان

شرقأقطارشعوبمطالبةازدادتفقد.السوفييتيالاتحاد

أحزابهمحكموإنهاءالحريةمنبمزيدالشيوعيةأوروبا

الشرقية.أوروبافيكبيرةتغسراتإلىأدىمما،الشيوعية

تحسينعلىجورلاتشوفعملالحارجية.السياسات

التوترمنوالحد،الغربيةالدولمعالسوفيتيةالعلاقات

عاموفي.التسلحمنوالحد،العالمفيوالصدامات

الرئيسمعمعاهدةبتوقيعجورباتشوفقامام879

متوسطةالصواريخمنللتخلصريجانرونالدالأمريكي

النوويةالأسلحةبمعاهدةعرفت،البلدينفيالمدى

جورباتشوفقامأم199عاموفى.المدىمتوسطة

فيللشروعمعاهدةلمحاحالةبولقجورجالأمريك!،والرئيس

منكلفيالوطنيالمشرعإلىا()ستارتالسلاحنزع



جورج588

جورباتشوفقامام989وام889عاميوفىبلديهما.

كانتالتيأفغانستانمنالسوفييتيةالقواتجميعبعسحب

الشيوعيةللحكومةمساندةام979عاممنذفيهاتحارب

الأفغاني.الشعبمقاومةرغم،أفغانستانفي

ولد.السياسةفيوانخراطهحياتهبواكير

مدينةمنبالقرببرفولنويقريةفيجورباتشوف

التحق.الزراعةفييعملانريفيينلوالدين،ممتافروبول

وبالحزب،ام059عامموسكوفيالدولةبجامعة

فيبدرجةام559عامتخرجثمام،529عامالشيوعي

فيالشيوعيتائللحزبتنطمفيعملهوبدأ،القانون

.ستافروبول

رئيعمئاصارحتىالوظائففيجورباتشوفتدرج

عامستافروبولفيالشيوعيللحزبالإقليميةللجنة

فيهمبماالسوفييتالقادةكباربعضانتباهولفت.ام079

اللجنةفيعض!اجورباتشوفوصار.أندروبوفيوري

ما789عاموفي.ام719عامالشيوعيللحزبالمركزية

للشؤونللحزبسكرتيراوعينموسكوإلىا!شدعاؤهتم

الزراعية.

المكتبفيالكاملةالعضويةنالام089عاموفي

الحزبتفحشياساتالتيالرئيسيةالهيئةوهو،السياسي

،أندروبوفصارأم829عاموفي.السوفييتيالشيوعي

رئيسوكان.الشيوعيللحزبرئيساجورباتشوفصديق

قام.السوفئيتالقادةأقوىمنالوقتذلكفيالحزب

البلادبسياسةإليهوعهد،جورباتشوفبترقيةأندروبوف

لوقت،وخلفهام849عامأندروبوفتوفي.الاقتصادية

مارسفيوفاتهوبعدتشيرنينكو.كونستانتينقصير،

أكتوبروفي.للحزبرئيساجورباتشوفاختيرام859

لمجلسالدائمةالتنفيذيةللجنةرئيساصارام889

إلىرسمئامنصباالوقتذلكفيوكان،الأعلىالسوفييت

المنصبسلطاتمنادجورباتشوفأنإلاكبير.حد

الأعلى.السوفييتمجلسبرئاسةيعرفوصار

هوجديدمنصبابتداعتمام09!مارسوفي

رئاسةإليهوأوكلت،السوفييتيالاتحادجمهورياترئيس

المنصبلهذاجورباتشوفواختير،الفيدراليةالحكومة

الشيوعيالحزبرئيسلمملطاتعلىاممتولىالذي

رئيساجورباتشوفوبقيالبلاد.فيمنصبكأقوى

بعدأم199عامالحزبمناستقالأنهإلا،للحزب

البرلمانأمرذللثمنوجيزةفترةوبعد.الفاشلالانقلاب

أعقابوفي.الشيوعيالحزبنشاطاتبتعليقالسوفييتي

،ام199ديسمبرفيالمستقلةالدولكومنولثتكوين

الاتحادوأصبحالرئاسةممصبمنجورباتشوفاستقال

عين.بعدأثراالسوفييتي

بريطانيا.ملوكمنلستةاسم!جورج

العرشتولىم(.7721-م0661)الأولجصرج

كان.ام471عامفيانالملكةتوفيتعندماالبريطاني

ألمانيا.فيوترعرعولد.الأولجيمسإنجلترالملكحفيدا

.ام896فيوالدهخلف

لموكسولأ،وعنيداحجولأرجلاجورجكان

البريطانية.بالعلاقاتنفسهيقلقولم،شعبهولاءيستحث

أنهإلا.الصدفمنسلسلةعبربريطانياعلىأصئملكا

روبرتالسيرأشهرهممنالذين،وزرائهمنقريباكان

لآانتفاض!جورجعهدفيالأحداثأهممن.والبول

لإعادةمحاولةكانتالتي،ام571عامفيستيورات

البحرفقاعةوانفجارلبريطانيا،حكاماستيوراتآلتنصيب

.ام072عام،كبيرةماليةفضيحةكانتالتي،الجنوبي

.روبرتالسير،والبولانظر:

،والدهخلفام(.076-ام)683الثانيجورج

وكانهانوفر،فيولد.ام727عامفي،الاولجورج

إلىوتواقاشجاعارجلاالثانيجورجكان.كوالدهألمانئا

فيالجيولقيقودبريطانيحاكمآخروكان.عسكريةهيبة

كثيرأ.شعبيتهمنزادممابمالحروبميادين

وربماعنيدارجلأكانالثانيجورجأنمنالرغموعلى

اقتئبأنهماإذاخاصة،النصيحةيقبلكانأنهإلا،أحمق

،عهدهمنالأولىالفترةوخلال.الفكرةصاحبهو

كارولين،الملكة،وزوجتهوالبولعلىرئيسيبشكلاعتمد

منالأخيرةالفترةوخلال.نشطسياسيدورلهاكانالتي

فيالكبيربتووليمبلهامهنريعلىاعتمد،عهده

بت.انظر:.أعمالهتصريف

إلىأدتكبيرةبتغييراتالثانيجورجعهداتسم

السنواتحربخلالوبخاصة،العسكريةالانتصارات

عندبريطانياهيبةمنوزادتام(،763-)1756السبع

ستيوراتآلانتفاضةفشلبرهنكما.أوروبادولجميع

وقد.الهنوفريةالحكومةاستقرارعلىام745فيالثانية

السياسيةالبنيةتغييرإلىوالصناعةالزراعةفيالتقدمأدى

الثاني.جورجعهدفيللبلادوالاجتماعية

بريطانياحكمام(.082-ام738)افمالثجورج

خلف.البريطانىالتاريخفيالفتراتأحر!منفترةخلال

سنةالستينوخلال.ام076فيالثانيجورججده

سماتمنسمةكلعلىالثوراتمنالعديدأثر،التالية

فيالاستقرارالفرنسيةالثورةهددتفقد.البريطانيةالحياة

بريطانياخسارةإلىالأمريكيةالثورةوأدتبريطانيا.

المجتبمالصناعيةالثورةوغيرت.الأمريكيةللمستعمرات

فىالضعفإلىالسكانعددزيادةإلىوأدت،البريطاني

مامحلجديدةمستعمراتوحلت.الثالثجورجعهد



الثانيجورجالأولجورج

فعالأأصبحالذيالاتحاد،تشريعأدىكماأمريكا.فىفقد

اسمفأصبح.المملكةإلىأيرلنداضمإلىأم108في

وأيرلندا.لبريطانياالمتحدةالمملكة،المملكة

منأكبربريطانياحكمفىدورالثالثلجورجكان

كانولأنه.والثانيالأوللجورجكانااللذينالدورين

تحجيمحاولفقدبريطانيا،بكونهوفخوراعملهفىجادا

،والبولإداراتتحتنفوذلهمكانالذينالإرستقراطيين

وزراءهالثالثجورجاختارلذلكالكبير.وبت،وبلهام

جورجأنإلاالصغير.بتوليمنورثاللوردخاصة

وهوبورفيريا،باسمالانيعرفبمرضأصيبالثالث

مرضاليسوهو.أعراضهمنالهذيانيكونقداعتلال

عاملوهالثالثجورجحولكانواالذينأنإلاعقليا،

تشارلتمنمتزوجاالثالثجورجكان.مجنونأنهعلى

سترلتز.مكلنبرج

جور!ابن.ام083-ام276)الرابمجور!

بينللعهدولئاوكانأم،082فيالملكتولى.الثالث

فيوالدهطموحافتقدولأنهام.82و.ام181عامي

البريطانية.المالكةالعائلةهيبةانخفضتفقد،الحكم

دورلهيكنولم،الخاصةحياتهفيالفضائحبعضوظهرت

هذهومن.عهدهفيتمتالتيالإصلاحاتفى

وحرية،والشرطة،العقوباتقانونإصلاحالإصلاحات

الكنيسةعنالبروتستانتالمنشقينبينوالتسامح،التجارة

السادسجورخالخام!جورخ

الئالثجورج

958جورج

الرابعجورخ

نأإلا.الكاثولوكيةالرومانيةالكنيسةوأتباعالبريطانية

بناءبتمويلفقامللجمالذواقارجلأكانالرابعجورج

الجميلة.المبانيمنكثير

الثانحطالابنام(.369-ام865)الخامسجورخ

الأكبرأخوهتوفيعندماللعهدولئاأصبح،السابعلإدوارد

عامأميرالنائبوأصبع،البحريةفيتدرب.ام298عام

،ماريفكتورياتكبأميرةام398فيوتزوج،ام309

.أطفالستةوأنجبا

ملكاوالدهأصبحأنبعدالعالمأنحاءبعضجورجزار

تكنلمام،019فىرالدهخلفوعندما.أم109في

هواكتعسبماسرعانولكنهعنه،القليلإلاتعرفرعيته

خلالوتفانيهمالشجاعتهماوذلك،كبيرةشعبيةوالملكة

الأولىالعالميةالحربمثل،عهدهفىالشهيرةالأحداث

قيامبسببالشعبيةهذهوازدادتام(.-189ام19)4

الأكبر،ابنهالخامسجورجخلف.بمسؤولياتهجورج

الثامن.إدوارد

الثانيالابنام(.529-أم)598السادسجور!

بعدأم،369ديسمبرقيملكاأصبح.الخامسلجورج

جورجعهدكان.الثامنإدواردالأكبر،اخيهتنازل

وقدبريطانيا.تاريخفيبلاءالعهودأكثرمنالسادس

ملكا.عملهفىالدائملتفانيهشعبيتهاكتمسب

دخلثم،مختصينمدرسينيدعلىجورجدرس

الحربفيوخدم.البحريتينودراتمونأسبرنمدرستى

معركةفيالرئيسىالأسطولفيفكان،الأولىالعالمية

الملكىالطرانسلاحإلىانضم،أم189وفيجتلاند.

فيكمبردججامعةفيدرس.جناحقائدوأصبح

عاموفى.يوركدوقأصبح،ام029وفي.أم919

لاينبوسإليزابيثالليديتزوج،م3291

وكان،وكنجورانستراثمورأيرلابنة(،-أم009)

روز.ومارجريتإليزابيتهماابنتانلهما

وجنوبكنداإليزابيثوالملكةجورجالملكزار

يزورانبريطانيينحاكمينأولبذلكوأصبحاإفريقيا،
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-1)939الثانيةالعالميةالحربخلالالشماليةأمريكا

.(أم459

اليونار.ملوكمنلملكيناسم!جورج

محلحلام(.139-أم)845الأولجورج

كان.خلعهبعدام،863فىالأولاليونانم!كأوتو،

مناليونانملوكجميعسلالتهومندنماركيا،أميراجورج

05منمايقربامممرالذيعهدهخلالتوسعت.بعده

وكريت.ثيساليمثلأخرىمناطقبضمالبلاد،رقعةسنة

الأكبر،ابنهوخلفه.ام139فيجورجالثواراغتال

ملكا.قسططين

جور!حفيد(.أم479-أم098)الثانيجورخ

فشلبعدخبوالده.م2291فيملكاأصبح،الأول

وأقيمت،أم239فىجور!وحلعلتركيا.اليونانيالغزو

وبعدأم،359فىتنصيبهاعيدثم.اليونانفيجمهورية

وأدى،دكناتورينظاملمحاقامةجنرالاتهلاحدسمحعام

وعندما.وحكومتهجورجنفىإلىلليونانالالمانىالغزو

الشيوعييربينأهليةحرباندلعت،م4691فيعاد

.الحربهذهفيجورجومات،الملكوأنصار

.الأولبولاليونا!،أيضا:انظر

أم(.856-1181)والينأوغسطسجورج

العرييةاللهجاتبدراسةاهتمواالذينالفنلنديينمن

مكثحيثالقاهرةإلىوصلام،484ينايرففيالختلفة،

الإسلامية،والعلومالعرليالخطخلالهاتعلمواحدةسنة

سياسية،،قبليةقضايا:لثمتىموضوعاتاهتماماتهوشملت

،القاهرةومنوالطوغرافيا.النباتوعلم،قديمةوكتابات

دخولبأنيعتقدوكانام،845عامفلسطينإلىسافر

.للشبهاتإثارةالطرقأقلهوشماليهامنالعربيةالجزيرة

مدينةيدخلأوروليأولأصبحنفسهالعاممنسبتمبروفي

قضاءوبعدالرشيد،ابنحكمتحتكانتالتىحائل

لخطورةالرياضإلىالسفرمنيتمكنلمهناكشهرين

الحجإلىطريقهافيكانتقافلةإلىانضموأخيرا.الطريق

جدةإلىتوجهالحجأداءوبعد،المدينةإلىيذهبأنمؤملأ

الدراسة،فىسنواتثلاثقضىحيث،القاهرةإلىومنها

الجنوليالجزءفىوتجولالأحمرالبحرساحلعلىنزلثم

منأوروديأييصلهالممناطقإلىووصلسيناء،من

غادرفشلولما،الرياضزيارةمؤملاحائلإلىعادثمقبل.

حيثهلسنكيإلىتوجههناكومن،البصرةإلىحائل

يعدوهوتوفىجامعتها،فىالشرقيةللغاتأستاذاعمل

أشهرمنوالينويعد.العربيةالجزيرةإلىللسفرالعدة

العريية.الجزيرةفيالأوروييينالرحالة

نيونىمائىمسطححورجبحيرة.بحدره،جورج

شرقيشمالكم32مسافةعلىأستراليافىويلزساوث

سطحمستوىفوقم006حوالىارتفاعهالملغكانبرا.

كم25نحوطولهاييلغبالمياهالبحيرةتمتلئوعندماالبحر.

2.كم69مقدارهامساحةوتغطيكم،ا.وعرضها

.والجفافالحرفتراتخلالتماماتجفأنهاإلاعادةالماءفيهايوجدكانبراقربجورجبحيرة



195حبشجورج

الأمطارتساقطوعندلآخر.حينمنالبحيرةمياهوتجف

،بالأسماكالبحيرةتمتلئالتبخردرجاتوانخفاضبغزارة

يتحول،الأخرىالأوقاتوفى.الزوارقلسباقوتستخدم

لزرعحراثتهيمكنمعشوث!بسهلإلىالبحيرةقاع

المحاصيل.

م(.8591-أم419)اللورد،براون+جورج

للشؤونوزرراثمللخارجيةوزيراعينبريطانيسياسى

ما649عاميبينالعمالحكومةفيالاقتصادية

عملهوخلال.للخارجيةوز-ساأصبحوبعدها.م6691و

الوزراء،رئيسنائبمنصبشغل،السابقينالمنصبينفي

.أم689عامفيواستقال

قبلفراءوبائعكاتباوعمل.لندنفيبراونجورجولد

بمنطقةلبلبرممثلاالبرلمانفيعضواأصبحيصئنقالما.أن

فيالمقعدهذاخسرأنوبعد.أم459فيد-سييشا-س

بريطانيا.نبيلاأصبح،ام079العامةالانتخابات

وعاصمةماليزيا،فيالمدنكبرىثالثةظون!جورج

نسمة.14248.2سكانهاعدديملغ.الماليزيةبنانجولاية

الشمالفىوتقع،الشرقلؤلؤةباسمالمدينةافشهرت

بنانج.لجز-رةالشرقي

وسبعتاونجورجمدينةسكانعددمجموعلملغ

يجعلوهذا،نسمة000.193مجاورةصغيرةمدن

لامبور.كوالابعدالثانيةتاونجورجلمدينةالكبرىالمنطقة

إلىالمدينةسكانعددثلثىمنيقاربماأصولوتعود

ماليزية.أوهنديةإماأصولذاتوالبقية،الصين

وذالرزاقعبدتونمجيم،المميزةالمدينةسماتومن

المبانيأقدمومندورا.65منالمكون،الحديثةالمباني

الواجهةعلىويقعكرنوالي!،فورتمبنىالمدينةفيالتاريخية

وهوام،786عاملايتفرانسيسعندهانزلالتيالمائية

المبانيومن.بنانججزرةعلىبريطانيةمستعمرةأولحاكم

كابتنمسجدعشر،التاسعالقرنأوائلإلىتاريخهايعودالتي

عرضوصالةام(082)اتشينومسجدام(081)كلنغ

الهنودالمستعمرونبنىوقدام(.821)بنانجومتحفالفنون

منزلتاريخويعود.ام833عامماريانسريمعبدالأوائل

الاستعمارمبانيومن.ام898لعامكلانخوكونغسي

ام(،)798الساعةبرجأم(،)885هو!3فندقالبريطاني

فىللعلومماليزياجامعةوتقعام(.09)3المدينةقاعةمبنى

مطارالمدينةويخدم.تاونجورجمدينةمنبالقربجلوجر،

مدينةالبريطانيةالشرقيةالهندشركةأنشأت.لباسبايانفي

فيبريطانيةقاعدةأولوكانت.ام786عامتاونجورج

.ام579عاممدينةواعتبرتالملايو،

تزعمنلسطنيزعيم(.-أم)269لمجث!!جورج

فلسطين.لتحر-سالشعبيةوالجبهةالعربالقوميينحركة

يافافيدرسحاليا.المحتلةبفلسطيناللدمدينةفىولد

فيالأمريكيةالجامعةفىالطببكليةالتحقثموالقدس

.ام519عامفيهاوتخر!ام،449عامبيروت

اعتبرام،489عاملفلسطيناليهوداغتصاببعد

للعملالوحيدةالومميلةهوالمسلحالكفاححبشجورج

تأسيسفيشارك.فلسطينامشرجاعأجلمنالوطني

الوحدةإلىتهدفكانتالتيالعربيالفداءكتائب

العروةجمجةمؤسسيمنوكان.فلسطينوتحر-سالعرببة

العرلي،الوطنأنحاءجميعمنطلاباضمتالتىالوثقى

التى،العربيةالشبيبةمنظمةنواةالتنفيذيةلجنتهاوشكلت

ما569عامالمنظمةهذهعنوانبتق.ام519عامأنشئت

.العربالقوميينحركةسميسياسيحزب

انفجاراتبسلسلةحركتهاتهمتام،579عاموفي

سورياإلىالانتقالإلىإثرهاعلىاضطر،الأردنفي

حتىدمشقفيوبقي.ام589عامفيهاوالإقامة

شكل.الناصريةمناقتربثمام619عامالانفصال

العناصرتضملفلسطينمحليةقيادةحدادوديعبمعاونة

يونيوهزيمةوبعد.العربالقوميينحركةفيالفلسطنية

فلسطين.لتحر-رالشعبيةالجبهةشكلام679

بعضبشدةحب!قجورجهاجمام،689عاموفي

نأإلاأشهر،سبعةمدةدمشقفىواعتقلالعرلمة،الأنظمة

السجن،منتهرببهاستطاعحدادوديعالدكتورزميله

عبدالناصرجمالبالرئيي!التقىحيثالقاهرةإلىفسافر

لحلروجرزمشروعظهرأنإلىبهجيدةعلاقةعلىوبقى

وفي.بشدةحبم!عارضهالذيالإسرائيلىالعرليالصراع

ضدالعسكريةعملياتهابأولالجبهةقامتم،6891عام

لفلسطين.الإسرائيليالاحتلال

الجبهةعنحواتمهنايفانشقام،969عاموني

الشعبيةالجبهةوأيصس!فلسطينلتحر-سالشعبية

الديمقراطية.

أحداتفيفلسطينلتحر-سالشعبيةالجبهةشاركت

نشبتالتيالداميةالأحداتوهيام،969عامأيلول

ابعدوعندما.الفلسطنيةوالمقاومةالأردنيةالحكومةبين

حب!شجورجذهبم،7191عامالأردنعنالفدائيون

.لبنانإلى

اللبنانيةالأهليةالحربفىحب!شجورجاشترك

الفلسطينيةالمقاومةجانبإلىام(1-769)759

،ام779عامىفىاشترككما،اللبنانيةالوطنيةوالحركة

الصمودجبهةلدولليبيامؤتمريفيام089

.والتصدي



جسر،واشنطنجورج295

ممياسةحبشجورجعارض،التسعينياتأوائلوفي

مفاوضاتهاالمنظمةبدأتأنبعدالفلسطنيةالتحريرمنظمة

للمشكلةسلميحلعنالبحثأجلمنإسرائيلمع

الحركاتمعجديداتحالفادمشقفىوشكلالفلسطنية،

.المفاوضاتلتلكالمعارضةالفلسطنيةوالمنظمات

الأحزاب؟الفلسطينيةالتحر-سمنظمةأيضا:انظر

حواتمه.نايفبمالعربيةالسياسية

واشنطنجورجحسرية!جسر.واشئطن،!جورج

ويربط،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيهدسوننهرعلى

طولييلغ.بنيوجيرسيلىوفورتنيويوركمدينتيبين

الجسربهذاللأسلاكحزمأربعتمسك.م001.1الجسر

علىوتحتويسم09حزمةكلقطروي!لغ.المعلق

الحزمتحتوي.بإحكاممحبوكةفولاذياسلكا474.26

.الأسلاكمنكما000.72علىالجسربوسطالممسكة

.ام84بمقدارالماءعنيرتفعانبرجينالأسلاكحزمتدعم

فيهالبناءبدأ.ثمانيةالجسرعلىالسيرخطوطعدديبلغ

جديدةتوسعةبدأت.ام319عاموانتهىام،279عام

السيرخطوطمنهفجعلت.ام629عامفىالجسرلعرض

سيرهخطوطتبلغالعالمفىمعلقجسرأولالجديدةالستة

فى75إلىالجسرسعةمنالتوسعةزادتكماخطا41

المائة.

علىلقعلغالالا،الرئمسيةوالمديمةالعاصمة!جور!جثاون

ييلغ.الأطلسيللمحيطمواجهة،الشرقيةدمرارانهرضفة

الحضريةوالمنطقة،نسمة94072المدينةسكانعدد

أرضعلىجورجتاونبنيت،نسمة)00.188

بحريحائطالمحيطمدمنالمدينةويحمي.منخفضة

غايانا.لصادراتالرئيسيالمنفذوهىوحواجز.

كم81لمسافةيجرينهرجورجزنصلهر.!جوردجر،

خلئإلىسيدنيغرليجنوبإلواراجباللمملسلةمن

باسواكتشفهام077عامكوكجيمسلمحهوقد.بوتانى

.ام597عاموفلندرز

مننوعالجورجونمامرجان.مرجانالجورجوئيا،

المائيةالحيواناتتكونها،كالشجرةالمتفرعالناعمالمرجان

يعرفقرنيغطماءفىتست!إلدخولالتي،الصغيرة

.الكالسيومكربوناتمنهيكلولهابالجورجونيا،

بالمرجانتعرفالتي،الداخليةالجورجونياهياكلوتستعمل

ألوانتظهرالهياكلصقلفعند.المجوهراتفي،القيم

جفالمرجانأدىوقد.جميلةقرمزيةأوورديةأوحمراء

المتوسطالأبيضالبحرمناطقبعضمناختفائهإلىالقيم

الرجلأصابعمثل،الناعموالمرجان.الهادئوالمحيط

بالجورجونيا.علاقةذوالبحر،وأقلام،الميت

،ام199عاماستقلتالقو!ازجبلفىدولة!جور!جدا

الروسقبلمنسنة002لنحواممتمرحكمبعد

جزءالكنآسيا،قارةفيجورجياغالبيةتقع.والسوفييت

سكانهاعددويقدرأوروبا.قارةفييقعشماليهامن

ومساحتها،نسمة/00047835بحوالى

شرقها.فىالواقعةتبليسيوعاصمتها2.كم007.96

مدنها.كبرىرهي

واحدمجلسمنيتكونيضطلئرلمان.الحكمنظام

عضوا236منالبرلمانويتكونجورجيا.فىالقوانينبسن

الذيالدستوروبموجب.سنواتأربعلفترةانتخابهميتم

الرئيسالشعبينتخبام،599أغسط!42فىأجيز

ومجلسرئيسبتعيينالرئيسويقوم.سنواتخمي!لفترة

.ءالوزرا

العرقمنالشعبمن7%0حواليينحدر.السكان

الروسمنكلويشكل،الأرمنمن%8وحوالطالجورجمإ،

منالسكانمن3%و.السكانمجموعمن%6والأذريين

الشعبوغالبية.الأبخازيينمن%5.1وحواليالأوستيان

الجورجيةبالكنيسةيرتبطون،نصارىالجورجي

واللغة.بالإسلاميدينالسكانبعضأدكما،الأورثوذكسية

لغةبأيةلهاعلاقةولاالجورجيةاللغةهيالبلادفىالأصلية

بها.الخاصةألفبائيتهاولها،المنطقةفيأخرى

التيالمدنفيجورجياسكاننصفمنأكثريقطن

السوفييتيالحكمخلالالمرتفعةالمبانيفىتوسغاشهدت

القويةالاسريةبعلاقاتهالجورجيالشعبويتصف،السابق

ونسبة.ذلكتحققالتيوالاحتفالاتبالمناسباتواهتمامه

للأطفالإلزاميوالتعليم،ضئيلةجورجياسكانبينالأمية

وأكاديميةجامعةالعاصمةفيوتوجدسنة،16حتى

غني.أدليتراثولجورجيا،العلوم

بوعورةالجورجيةالأرضمعظمتتسم.والمناخالسطح

جورجيا،منالشماليالقسمالقوقازجبالتغطيإذالمنظر،

تتمتعجنوبها.معظمفوقالصغرىالقوقازجبالتمتدبينما

للبحروالمواجهةوالمجاورةارتفاعا،الأقلالجبليةالمنحدرات

البلادداخلالموجودةأما.رطبلطفبمناخالأسود،

حارمناخفذاتالبحر،مواجهةعنالبعيدةالسفوحوذات

الاكثرالمناطقدائموبشكلالثلوجوتغطيجفافا.أكثر

،والتلالالجبالمنالعديدالغاباتتغطيكماارتفاعا،

وجبل.الخضرةالدائمةوالزانالبلوطأشجاروتنتشر

فهوجورجيا،فيقمةأعلىالقوقاز،جبلمنشاخارا،

البحر.سطحمستوىفوقم102.5إلىيرتفع



جورجيا

دوليةحدود

طق

حديديةسكك

وطنيةعاصمة

أخرىوبلدانمدن

البحرسطعمستوىعنالارتفاع

وأراضريونيواديالغربيةجورجيافييوجد

دافئبمناخالمناطقهذهتتميزالأسود.البحرقربمنخفضة

الحرارةدرجةتنخفضأنويندرغزيرةأمطارها.ورطب

أراضالإقليمهذاأراضىومعظمالتجمد.درجةإلى

زراعية.

كوراواديمنجزءعلىالشرقيةجورجياتشتمل

مناخذاتالمنطقةوهذه.أذربيجانإلىيمتدالذيالأعلى

فىالمطرقلةوأجبرت.الغربيةجورجيامنجفافاأكثر

هذاومناخ.محاصيلهمبعضريعلىالمزارعينالمنطقة

صيفا.وحارشتاءباردالإقليم

منجعلااللطيفوالمناخالخصبةالتربةالاقتصاد.

وفيالبلاد.فىالرئيسىالاقتصاديالنشاطالزراعة

وزيتوالشايالحمضياتالمزارعونينتج،الغربيةجورجيا

والعنبالقمحينتجونالداخليةالمناطقفيبينماالتانج،

.والخضراواتالفواكهمنأخرىعديدةوأنواعاوالذرة

والأبقارالأغنامالمزارعونويربيالحرير.أيضاجورجياتنتج

الجبلية.المناطقفى

الأغذية،صناعةهىجورجيافىالرئيسيةالصناعة

الثانيةالمهمةالصناعةأما.صادراتهاأهمالغذائيةوالمنتجات

)خامالباريتيستخرجحيث،التعدينفهيجورجيافي

وتشكلوالمنجنيز.،والنحاس،الحجريوالفحم(،الباريوم

البلاد،منالأجزاءبعضفيمهمااقتصاديانشاطاالسياحة

منالعديدالوعرةوالمناطقالجريانسريعةالأنهاروتؤمن

الكهرومائيةالقدرةتوليدمحطاتلإقامةالملائمةالمواقع

عليها..

وأوكرانيا،روسياهمالتجاريينجورجياشركاءأهم

القوقازجبالعبروروسياجورجيابينوالاتصالات

يعبرالذيالسريعالرئيسىالطريقأنكما.محدودة

395جورجيا

ميل025003035
!سها

كم004045005055

اللوليةالحدودفىمرجعاليستالخريطةهذه

الحديديةالسككوتمتد.الثلوجبسببشتاءيغلق،الجبال

البحرشواطئعلىالمشرفةالجبليةالهوامشطولعلى

قزوين.وبحرالأسود

باسمالآنيعرففيماالناسعاشتماريخية.نبذة

جورجيةحكومةأولوقامت.السنينالافمنذجورجيا

قبلالثالثالقرنوفىالميلاد.قبلالسادسالقرنخلال

.موحدةمملكةفيالانجورجياباسميعرفمااتحدالميلاد

منمقسمةتاريخهامعظمخلالجورجياكانتهذاومع

الفرسوالرومانمنكلجورجياغزا.خارجيةقوى

منذوذلك،السلاجقةوالأتراكوالعربوالبيزنطيين

الحاديالقرنإلىالميلادقبلالأولالقرنمنالستينيات

جورجيافينصرانيةحكومةأولوظهرت.الميلاديعشر

الميلاديمما.الرابعالقرنفي

الميلاديين،عشروالثانيعشرالحاديالقرنينوخلال

السلطةمنالبلادتدريجياالجورجيينالقادةمنالعديدحرر

جهودهمآتتوقد.بهمخاصةحكومةوأقاموا،الأجنبية

وهوأم(،212-ا)184تاماراالملكةحكمخلالثمارها

فيكبيرتقدثمخلالهحدثإذلجورجيا،الذهبىالعصر

والفن.والعلمالحضارةميدان

تعرضالميلاديعشرالثالثالقرنمنوبدءا

غزتمنذ،المعاديةالأممنللاعتداءأخرىمرةالجورجيون

مثلالآسيويونالفاتحونضمنهاومن،المغوليةالجيوش

فيالجورجيةالأراضي،وتيمورلنكخانجنكيز

أوائلحتىالميلاديعشرالثالثالقرنمنالعشرينيات

فترةإلىالهجومهذاوأدىعشرالميلادي،الخامسالقرن

عشروالثامنعشرالسادسالقرنينوبينالتقهقر.من

منكلبينقتالميدانجورجياكانتالميلاديين

وإرران.العثمانيةالإمبراطورية
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جورجما495

قادةأحدوافق،الميلاديعشرالثامنالقرنأواخروفى

بشكلالروسىالحكممشاركةعلىالشرقيةجورجيا

القرنبدايةومع.لهالعسكريةحمايتهمامقابل،جزئي

منجزءاكلهاجورجياأصبحت،الميلاديعشرالتاسع

الروسية.الإمبراطورية

(ام189-191)4الأولىالعالميةالحربوبعد

القواتلكنجورجيا،فياشتراكيةجمهوريةاسست

وأعلنتهاام129عامجورجياغزتالروسيةالشيوعية

كلاتحدت،ام229عامأوائلوفى.شيوعيةجمهورية

جمهوريةمعاوشكلت،وأذربيجانوأرمينياجورجيامن

منواحدةالجمهوريةهذهوكانتالقوقاز.وراءمابلاد

الاتحادلتشكلبينهافيمااتحدتجمهورياتأربع

جوز!فوكطن.2291عامأواخرفى)سابقا(،السوفييتي

إلىام929عاممنالسوفييتىالاتحادحكمالذيستالين

انفصلت،ام369عاموفىجورجيا.من،ام539

لتشكلبعض،عنبعضها،وأذربيجانوأرمينياجورجيا

السابق.السوفييتىالاتحادضمنجمهوريةواحدةكل

بينيحدثكانالذيالتوترمنأحياناجورجياعانت

،أم099بدايةوفى.الأخرىالعرقيةوالأقلياتالجورجيين

عناعلن،ام099عاموفي.العنفإلىالتوترمستوىارتفع

كماجورجيا.عنمستقلاإقليماالجنودىأوستياإقليمقيام

منبالانسحابأبخازياالمسمىالذاتىالحكمإقليمهدد

.التسعينياتفيأخرىمرةالعرقيالعنفوتكررجورجيا.

،الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواخروفى

كانام099وحتىجورجيا،فىاستقلاليةنزعةظهرت

الجمهورية،حكومةعلىيسيطرالجورجىالشيوعيالحزب

انتخاباتعقدتام،099عاممنونوفمبرأكتوبروفى

انتخب.الشيوعيينغيرالمرشحونمقاعدهابأغلبيةفازبرلمانية

الشيوعيةغيرالأغلبيةزعيموهوجامساخورديا،زافيدالبرلمان

استقلالالبرلمانأعلن،ام199أبريلوفى.لهرئيسئا

وفيلجورجيا.رئيساجامساخوردياالشعبراختارجورجيا،

بانحرافهجامساخوردياالمعارضةحزباتهما،التاليالشهر

بسجنقامحيث)الدكتاتوري(،الاستبداديالحكمنحو

ام199عاموفى.الصحافةوتعطلالسياسيينمعارضيه

عشرةإحدىوافقت،السابقالسوفييتيالاتحادتفككعندما

الدولكومنولثتشكيلعلىسابقةسوفييتيةجمهورية

.ام399أكتوبرحتىجورجياانضماموتأخر،الم!ستقلة

الاتحادتفككبعدلجامساخوردياالمعارضوناستمر

شكلتام299ينايروفىازدياد،فىالسابقالسوفييتى

خارججاسماخوردياوفر،جديدةحكومةالمعارضةقوات

رأسعلىجاسماخوردياعاد،ام399عاموفيالبلاد.

ينايرفىقتلأنهإلا،بالحكومةللإطاحةعسكريةحملة

القواتالحكوميةالمليشياتحاصرتأنبعدام499

يقودها.كانالتىالمتمردة

الجورجيينبينتوترمن،الوقتلبعضجورجيا،عانت

،أم099عامففى.الأخرىالعرقيةالمجموعاتوبعض

إلىتاريخهايعودأبنيةعلىيحتويالمدينةمنالقديمالقسملكن،عصريالمدينةمنحزءكورا.نهرضفافعلىتقعجورجيا،عاصمة،تبليسى

السنين.مئات
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فىذاتيبحكمتتمتعمنطقةوهي،الجنوبيةأوستياأعلنت

هذااعتبرتالجورجيةالحكومةأإلااستقلالها،جورجيا،

منموجةتصاعدتام،399عاموفيلاغيا.الإعلان

واستطاعت،والجورجيةالأبخازيةالقواتبينالعنف

وطردت،سخوميالإقليميةالعاصمةعلىالسيطرةالأولى

-!-يم،ام499فبرايروفي.المنطقةخارجالجورجيةالقوات

!"-فيالجورجيةالقواتفهاجمتهااستقلالها،أبخازياأعلنت

الطرفانوتوصلأعقابها،علىردتأنهاإلا،مارسشهر

ء!!!عخيئيربم-بز-"كاير-!!!ءخج-!؟!!--"-ض.التاليالشهرفيالنارلوقفاتفاقإلى

-"-"-بكأ-خ-ء-ضش2كابم!سلات!يرض"!بم!-!ولةلدالمجلسرئيساختيراقدنادزةشيفاردوردإداوكان

-"-في--7"خ-!ح--!كا*جم!3ح-!صج-""!الثانيفيالانتخاباتإجراءحينإلىام،299مارسفي

للبرلمانرئيساأصبححين،العامنفسمنأكتوبرمن

من07%مناكثرصوت،أم599نوفمبروفي.الجورجى

-؟-؟!4بخكالمدةللبلادرئيساتنصيبهوتم،شيفاردنادزةلصالحالناخبين

*!!-سيمكاكلزر..-.العامنفسمنأغسطس

ي!إلرارهمالديالدسموربمممصىسموا!حمس

بخءبرالقوقاز.:أيضاانظر

الولاياتشرقيجنوبولاياتإحدى!جور!جيا

"7!!زرخ،حمركزواهممدنهاأكبروهيأتلانتا،وعاصمتها.المتحدة

؟لا4كالإ؟!؟3لاء--خدرجةومعدل،لطيفومناخها،نسمة9148.0561

وسادالا.كولمبوسلليهابها،صاعي

وبهااكم،567.52جورجيامساحةتبلغ

!بز!-"-""كا!يبلادبراستاونجبل.م8وينايرم27يوليوشهرحرارة

-37!7!"ضصمنالجبلينهض.الولايةفيارتفاعأعلىهوام(4)58

تحاذىوهيالمتحد-،الولاياتجنوبىالشمماليياتطلس!ىأالمحطالجنوبيةالحدودطولعلىتقعوحوافقممعدةبين

منواسعإقليمإلىالجبليالنطاقهذايتحوللجورجيا.

المنبسطةالساحليةالسهولوتمتدالانحدار.المتوسطةالتلال

الأسبانالمستوطنونتقاتلوقد.الروابيبحاةباسمالنصفمضابتداءالأ!سىالمحيطنحوالشرقباتجاه

عشرالسادسالقرنخلالالمنطقةعلىوالفرنسيون.للولايةالجنولي

القرنأوائلمنذبالمنطقةالإنجليزوطالب.الميلاديفيصر!افيالعاورلينمن7%0يعملالاكيصاد.

التي13الالمستعمراتبينمن.الميلاديعشرالسابع.وا!جزئةالجملةتجمارةأصمهامنالتيالخدميةالصناعات

(ام783-1)775الأمريكيةالثورةفيشاركتحيث،النقلأجضةلجورجيا:الصناعيةالمنتجاتوأهم

إنجلتهراملكالثافطجورخالملك.الأيرةصربىنترمحركاتالجويالنقلشركاتالولاياتفىتقوم

باسمه.سماهاالذيهوا!بتا!الأخصىالصناعاتومن.السيارات

الرابعةالولايةجوربأصبحتام788ينهاير2وفي.الكيميائيةوالموادوالمنسوجاتالغذائية

عامالأمريكيةالأهليةالحرببدأت.الجديدةالأمةفيومن.والفستقالدواجنالرائدةجورجيامنتجاتومن

الأمريكى.الاتحادمنجورجياوانسحبت،أم861ا!و!اوفولوالذرةالبقرلحمالأخرىالزراعيةالمنتجات

السبعينياتخلالجورجيافىوالتجارةالصناعةتوسعتتعتمداقىالصضاعاتأكبرجورجيافيتوجدكما،والتبغ

العديدجورجياواجهت.الميلاديعشرالتاسعالقرنمن.والجرانيتالطينعلى

القرنوستينياتخمسينياتفيالعرقيةالمشاكلمنجورجيايعرففجماعاشمنأول.تاريخيةنبذة

.الميلاديالعشرينعرفالهنودمنشعب-التاريخقبلمافترةومنذ-الآن
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(،)صورةالبطريق:نظرا.لجئوبيةاجورجيا

جزر.،لفوكلاندا

-091)2باسكوالإيرنست،جوردان

الكم،ميهايكاتطويرفىساعدألمانىفيزيائىام(.089

وحركةالذراتتركيبيصففيزيائىحقلوهى

الذرية.الجسيمات

الفيزياءعلماءمنعالمينجوردانساعدام259عامفي

أولكتابةفىهيسينبرجوفرنربورنماكسهماالألمانيين

طورام128عاموبحلول.الكمميكانيكاعنحسابيةصيغة

التداخلاتلتحليلطريقةوهى،الثانيةالتكميةنظريةجوردان

فىأيضاوساهم.الموجاتأوالذريةالجسيماتمنالعديدبين

نظريةوفى،النيوترينواتتسمىأصغرذريةجسيماتمعرفة

.أخرىفيزيائيةومجالات،الجاذبية

بألمانيا.هانوفرفىجوردانولد

جرامبيانإقليمفىمحلىحكمذاتمقاطعة!جوردون

نسمة..68973سكانهاعدديملغبأسكتلندا.الأوسط

المزارعبهاالرئيسيةوالصناعات،أنفريوريمدينةعاصمتها

،المدنفىالخفيفةالصناعاتوتزدهر.والغاباتالختلطة

السياحأنكما،الشمالبحربنفطتتعلقالتىتلكوخاصة

هنتلى.حولوالمنطقةدونواديفييكثرون

إقيم.،جرامبيان:أيضاانظر

كم426بعدعلىروسيافىصناعيمركز!جورعى

عدديبلغوأوكا.الفولجانهريملتقىعندموسكو،شرق

فيالمدنأقدممنوهي.نسمة29731و...سكانها

ويحتوي.الروسيةالإمبراطوريةبمهدوتعرفروسيا،

تاريخية.وكاتدرائياتقلعةعلىالمدينةمنالأعلىالجزء

فيهايقعالتىالصناعيةالمنطقةهوالمدينةمنالأسفلوالجزء

الاخرىمنتجاتهاومنروسيا.فيالسياراتمصانعأكبر

الكيميائيةوالمواد،الورلقوعدد،والطائرات،القطمارات

الختلفة.

الوسطى،القرونفىمهماتجاريامركراجوركيكانت

خلالأوكانهرعلىالشرقإلىالغربمنالطريقبهاويمر

-الشمالطريقليقابلالأورالجبالفيمنخفضممر

نايرنيتسمىالمدينةهذهكانتالفولجا.نهرفىالجنوب

كانتعندماام،329عامجوركىوسميتنوفجورود،

للكاتبتكريما،السابقالسوفييتىالاتحادمنجزءاروسيا

أعيدت،ام099عاموفى.جوركيمكسيمالروسى

منفقطواحدعامقبلوذلكنوفجورود،نايزنيتسميتها

السوفييتي.الاتحادتفكك

فنان.م(8491-4091)ارشيل،جوركي

أسلوبهلهكانالتجريديالتعبيرحركةروادمنأمريكى

والإنسانالنباتكأوراقالحيةالكائناتباتخاذالخاص

الخطةتفاصيلهتكشف.تجريديةخياليةلتركيباتقاعدة

جوركي.أرلثيلآلام

المنانلوحةتعكس

الخيالياستغلااصه

نهجهفيللخطهوط

جوركيرسم.التكوينى

عاماللوحةهذه
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فيألمشاذاكانفقد،ذلكإلىوبالإضافة،كرساممهارته

أسلوبهأنإلاقيل،كماسرياليا،وكان،الألواناستعمال

الدقيق.التعبيرإلىيفتقر

الحقيقيواسمه،التركيةأرمينيافىجوركىولد

عامالمتحدةالولاياتإلىرحل.أدويانمانوجفوسدانيج

انتحر.أنهإلا،نيويوركفيالمقامبهواستقرأم،029

التجريدية.،التعبيرية:أيضاانظر

روسىروائىام(.-1369)868مكسيم،جوركي

أعمالهفيوصف.قصيرةوقصصمسرحياتوكاتب

الشيوعيةالثورةقبلالروسيةالحياةفىلاحظهاالتىالعيوب

والعمالالقرويينفقرحئاتصويراصوركما.ام179عام

مسرحياتهأشهروفيأفقها.وضيقالوسطىالطبقةوتفسخ

لنزلاءاليائسةالحياةوصفام(09)2الدنياالأعماق

تناولام(09)7الأمرواياتهأشهروفى.رخيصفندق

الثورية.بالأفكارآمنتالسنفيطاعنةقرويةامرأةقصة

سميتالتىنوفجورودنايزنىفىجوركيولد

نايزنىتسميتهاأعيدتثم،لهتكريمالاحقا،جوركي

ألكسيالحقيقياسمهوكان.ام099عامنوفجورود

جوركينفسهعلىأطلقأنهإلا،بسكوفماكسيموفش

،لاذعتعنيرومميةكلمةوجوركي.وكتبهمقالاتهلتوقيع

فىوالاجتماعيالسياسىللنظامنقدهعنتعبيراوذلك

.بلاده

الحاديةيبلغأنقبلنفسهعلىللاعتمادجوركياضطر

قليلة،لشهورإلامدرسياتعليمايتلقولم.عمرهمنعشرة

روسياأنحاءفيوتنقلبعيدحدإلىنفسهبتعليمقامولكنه

أغلبهاكانقصصاكتبتنقلهفترةوفىلاخر.عملمن

التسعينياتأواخروفي.قابلهمأشخاصوعنتجاربهعن

بسببعالميةشهرةحققالميلاديعشرالتاسعالقرنمن

الأفكارلتأييدالكبيردخلهمعظمواستغل،كتاباته

فاتهمت،غامضةبطريقةجوركيومات.الماركسية

وفاتهسببأنغير،لهالسمبدسطبيبهالروسيةالحكومة

مجهولأ.ظل

المرتفعاتبمقاطعةوتجاريإداريمركز!جوروى

لممكانهاعدديبلغ.الجديدةغينيابابوافيالشرقية

سياحيونشاطمطار،بالمدينةيوجد.نسمة797/18

والخضراواتالبنبهاالمحيطةالمنطقةتنتجكمامتنايم،

منطقةالحكوميةالدورياتجابت.الخامالصناعةوخشب

العشرينالقرنمنالثلاثينياتفىمرةلأولجوروكا

.ام419عامفيهاشرطةقسمأولوافتتح،الميلادي

.ام539عاممدينةوأعلنت

-)3918ويلهلمهيرمان،جورينج

هتلريليكانألمانيعسكريوقائدسياسىام(.469

علىوأشرفالجويةالقواتقاد.النازيةألمانياقيادةفي

الثانية.العالميةالحربنشوبقبللألمانياالحربىالتصنيع

الحربفيمتميزسجللهمالذينالقلائلمنوهو

الأولى.العالمية

فيجورينجولد

أتباعمنوأصبحع،روزينهام

عامأوائلفيهتلر

الراينستا!ودخل،ام029

أصئثم(الألماني)البرلمان

منمكنهمماله،رئيسا

المنجزاتإحباط

منهتلرمكن.الديمقراطية

جورينجهيرمانمحدودةغيرسلطةإحراز

هتلراختاره.ام339عام

تقلص.الثانيةالعالميةالحرببدايةعندلهرئيسيامستشارا

غزوومنعالمتحدةالمملكةإخضاعفيفشلهبعدنفوذه

بالقنابل.ألمانياقصفإيقافأوأوروبا

الملابسويحبالبذخإلىيميلمسرفا،جورينجكان

شخصيةأنهورغم.الرفيعةالعسكريةوالأوسمةالفاخرة

أدين.وقسوةبشدةمنافسيهيقابلكانأنهإلا،مرحة

علىلمصادقته،نورمبرجفيحربجرائمبارتكابه

حكمتنفيذيتمأنقبلبالسموانتحر،الاعتقالمعسكرات

شنقا.عليهالإعدام

وأالبذور،أصنافمنللعديدالشائعالاسمالجور

قشرةفيتنموالتي،للأكلوالصالحة،الجافةالفواكه

الحبةأو،الجوزةحبةأوالقشرةمنكلعلىويدل.خشبية

فقط.

ذات،جافةثمرةبأنهاالجوزة،النباتعلماءيغرف

تلقاءمنتنفتحلا،صلبةبقشرةمحاطة،واحدةبذرة

المعروفالجوزمنفقطقليلاعدداإن،الحقيقةوفىنفسها.

،الحلوةوالكستناء،فالبندق.الضيقالتعريفهذايناسب

اللوز،مثل،الأخرىالأنواعمعظمولكن،حقيقيةجوزات

كذلك.ليستالسودانىوالفول،البرازيلوجوزوالجوز،

البازلاء.نوعمنفهوالسودانىالفولأما

بوصمفهالجوزالناسمعظمياكلالجوز.استعمالات

أطباقطبخفيمنكهةمادةيستعملونهأو،خفيفةوجبة

بديلاالنباتيينأطباقفيأيضاتستخدمأنهاكما،معينة

نأمع،والدهن،بالبروتينغنية،الجوزالتومعظم.للحم

النشاعلىتحتوي،قليلةأخرىوأنواع،الحلوةالكستناء
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المحبوبةالجوزأنواعبينومن،العالمأنحاءكلفىتقرييايبتالجصر

الجوز.وثمرةوالبندثوالبيكانواللوز،السودانيالفول

دقيقمنأحياناالخبزيصنعإيطاليا،وفي.البروتينمنأكثر

.الحلوةالكستناءمنمصنوع

أكلواقد،التاريخقبلماشعوبتكونأنالمحتملومن

بعضويعتقد.غذائهمفيأساسياجزءابوصفهالجوز

سيصبحالغذاء،نقصبسببأنه،التغذيةاختصاصمس

للبروتين.ومصدراوالمئالاستعمالأخرىمرةالجوز

بالزيوتأنواعهبعضتمدنا،الغذائيةقيمتهإلىوبالإضافة

سبيلعلىالجوز،وزيت،السودانىالفولفزيت.المفيدة

أيضاالجوززيتيستعملكماالطخ،فييستعملان،المثال

بزيتهوهباجوزويمدنا،الخشبيوتلمئالاثاثلتنطف

فيفيستخدمالتانجزيتأما،الدقيقةللالاتثمينتشحيم

والورنيشات.الدهانات

الأشجارأصنافمنالمئاتتنتجالجوز.أنواع

الجوزأنواعمننوعا52حوالىولكنالجوز،والشجيرات

محاصيل.تزرعفقط

منأو،مزروعةأشجارمنالحلوةالكستناءتجمع

أوروبا.جنوبيفيوخصوصا،كثيرةبلادفي،الغابات

حساءإلىيحولأوكاملا،ريؤكلالجوز،ويحمص

الدقيقمننوعلعمليطحنكانالماضيوفي.مهروس

للخنازيرطعاماالزانجوزأحياناويجمعالخبز.لصناعة

رالدجا!.

وجنوب،والمكسيكأستراليا،فيالبيكانجوزيزرع

.المتحدةوالولايات،الأوسطوالشرقإفريقيا،

البحرومنطقةاسيا،غردىفيفيزرع،الفستقأما

لذيذةنكهةوله.الشماليةأمريكاوفى،المتوسطالأبيض

المثلجاتفييستخدمماوغالباأخاذ،أخضرولون

فىطبيعيانمواالبلاذرجوزوينمو(.كريم)الايحي!

والهند،،الجنوبيةأمريكاأرجاءجميعفىويزرع،البرازيل

بالدهنغنىوهو،حلوةنكهةولهإفريقيا.وشرقى

والبروتين.

منأرضيةتحتقرناتمنبذورالسودانيوالفول

بوصفهالسودانيالفولويزرعبالبازلاء.شبيهمدارينبات

حئا.يحصدبعضهولكن،للزيتمصدرا

جزرإلىأخذتماأولالماكاداميا،أشجارأخذت

،واليومعشر.التاسعالقرنأواخرفيأستراليامن،هاواي

الماكاداميا.لجوزرئيسيامنتجابوصفهاالعالمهاوايتتصدر

نهرمنطقةفى،بريةأشجارعلىالبرازيلجوزوينمو

الجنوبية.أمريكافيالأمازون

إذاجوزاتنتجالجوزأشجارأنواعمعظم.الجوززراعة

شجرةمنأزهاربوساطةلقحتأيتهجينيا،لقحتما

أشجاربتربيةالجوزمزارعوويقوم.النوعنفسمنأخرى

إلى،واحدةشجرةمنمعينةأجزاءبترقيعوذلك،جديدة

.أحرىشجرةجذور

بوساطة-نفسهوالجوز-الجوزأشجارتتلفوربما

،الفئرانتأكل،المثالسبيلفعلى.والأمراضالحشرات

الجوزالطور،أنواعوبعض،والسوس،والسناجب

تصابأنالجوزلأشجارويمكن.بمحاصيلهوتتغذى

،الأوراقتهاجممعينةأمراضطريقعنبالأذى

بحمايةالجوزمزارعويقومماوغالباوالثمار.،والسيقان

برشوذللث،والأمراضالحشراتمنمحاصيلهم

الأسلحةيستخدمونكما،الحشريةبالمبيداتالأشجار

الطاردةوالمواد،والسمومالآليةوالحواجز،النارية

للحدالختلفةالأخرىوالوسائلوالمصائد،،للحشرات

.والقوارضالطورمن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

البينونصنوبرشجرةالجوز،البلاذر

الفستقالطيبجوزشجرة،البندق

الحصانقسطلالمرالجوزشجرة،البيكان

الكستناءلبالهند،جوزالتنبول

اللوزالبلوطةجوزةالثمرة

شجرةالليتشية،الكولاجوزةشجر،الجنكة

الهندجوزنخلةالماكادامياجوزةالأرمدالجور

الجوزيةالبرازيلجوز

الزانالجندمجوز

لأرمد.الجوزان!ر:ا0لأبيصالجورا



متوسطةشجرة،الأبيضالجوزأوالأر!الجوز

الولاياتشرقوتنموالجوز،فصيلةإلىتنتمي،الحجم

الأشجارلهذهالفاغالرماديالقلفويتميز.المتحدة

أوراقهاوعدد،المعينشكلعلى،عريضةمسطحةبحواف

مكسوة،لزجةوريقةعشرةسبعإلىعشرةإحدىبينما

وهي،سم6و.53بينالجوزةطولويتراوخ.بالشعيرات

القشرةأما.الحوافحادةصلبةقشرةذات،مدببةمستطيلة

فهيالخضرةإلىالضاربالأسمراللونذاتالخارجية

الثمارحفظويمكن.لزجةبشعيراتمغطاةإسفنجية

الأرمدالجوزوثمرة،لينةخضراءتكونحينماوتخليلها

بالزيت.غنية،الطعمحلوة،للأكلصالحة

بنيلونذوالأبيضأوالأرمدالجوزشجروخشب

خشنةوأليافه)الساتان(،الأطلسكقماش!بريقوله،فاغ

وتستخدم،الأثاثصناعةفيالخشبهذاويستخدم،لينة

القشورفإنكذلكالسكر،صناعةفىأحياناعصارته

صناعةويمكن،طبيةخصائصذاتلثمارهالخارجية

قلفومنالقشور،هذهمنوبرتقاليةصفراءصبغات

.الشجرة

.شجرةالجوز،:أيضاانظر

سبعةإلىعددهايصلعناقيدفيتنموالأرمدالجوزلثجرةأوراق

ولزجة.وبريةوثمارهاالشجرةوأوراقمدببا،عنقوداعشر

منيأتىالجوز،نظيرأيضاويدعىاباروو!جور

فيرئيسيبشكلتوجد،الخضرةدائمةكبيرةشجرة

البرازيل،شماليفيوروافدهالأمازوننهرقرب،الغابات

طولإلىفتصلالشجرةهذهتنمووفنزويلا.وغايانا،

مترمابينالقاعدةعندالجذوعقطرويتراوح.م45يقارب

وتتخذ.ومستقيمةطويلةجذوعولأشجارها،مترينأو

قويا،جلدياوقوامافاتحاأخضرلوناالمتموجةالأوراق

وبعرض،سم04-03لتصئبطولتنموماليكثيرا

أسم.15

995الجندمجوز

الجنوبية.أمريكافيتنموشجرةبذرةالبرازيلجوز

خشبيةثمرةداخلوتتكون،الشجرةبذورهوالجوز

كلوتحوي،الشكلكمثريةأوء،الشيبعضمستديرة

غنياالجوزنوىويكون.جوزة24إلى12منثمرة

منالمستخلصالزيتويستعمل،أكلهفىوشهيابالزيوت

فىالجودةذوالزيتويستعمل،السلطاتعملفيالنوى

نوفمبربينالواقعةالفترةفىالثمارتنضج.الصابونصناعة

البالغالثمرةقشرةلشقالقوةاستخداميجبويونيو.

فصليجبالقشرةشقوبعد.مليمتراتستةسمكها

.النوىعنالقاسيالبذورغلاف

ماليزيةشجرةالمانجوستين.أيضاويسمىالجئدمصر

ببطءوتنمو،للأكلصالحةاللونأرجوانيةفاكهةذات

وأوراقبنفسجيةأزهارولها.ام5إلىطولهايصلحتى

سم.2.طولهايبلغسميكةجلدية

ولها،اليوسفيحجممثلالجندمجوزفاكهةحجم

قشرتهاوتحتوي.البرتقالكطعموطعمبالعصيرمكتزلب

!

لورقةالثمرةا
م9ارتفاعإلى

ذاتوهيآم!يا،شرقجنوبفيتنموماليزيةشجرةاسمالجندمجوز

.اللونحمراءقشرةولها،للأكلوصالحةبالعصير،لبهايكتنزثمرة
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ثمومنالأنسجةانكماشعلىتساعدكيميائيةموادعلى

.الجروحنزيفلإيقافتصلحفهي

أنهاإلاماليزياالشجرةهذهموطنأنمنالرغموعلى

فىالمحميةالزجاجيةالبيوتوفى،المداريةالمناطقفيتنمو

منقليلةأيامخلالالبذورزراعةويجب.الباردةالمناطق

تنبت.فلنوإلا،الحبةمناستخراجها

نأذلكومعنى،أنثويةالجندمجوزأزهاركلتعد

تعرفالظاهرةوهذه.تلقيحدونتنموأنيمكنالبذور

.العذريبالتشكلعلمئا

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:السعدى.جور

السعدى(.)جوز

غنىالأشجارمننوعالجوزشجرة.شجرةالجور،

فىعادةوتنمو،فصيلةاءمنهتوجد.وخشبهبجوزه

أمريكا.وجنوبىوشماكط،آسياقارةوشمالى،أوروبا

الجوزأو،الأوروبيالجوزوأهمهاالإطلاقعلىوأشهرها

الشمالية،أمريكافىالأسودالجوزيوجدكذلك.العادي

يذالخشبلإنتاجتجارياويستخدم،طويلشجروهو

.الأثاثصناعةفىالجيدةالنوعية

تجارية،قيمةذاتثمرةالإنجليزيالجوزشجرينتج

بانتشارها،تمتازكما،م03إلىيصلبطولالشجرةوتمتاز

الناعم.وخشبها،الرماديقلفهاولون،الكبيرةوبأوراقها

قديممنذأوروبافىتجاريالاستغلالهاالأشجارهذهوتزرع

.الزمان

يطقالورودمنعناقيدالإنجليزيةالجوزشجرةتحمل

وأخلطياتلقيحاالأزهاروتلقح.الهريةالنوراتعليها

الفستقإنتاجفيالشجرةتبدأ،التلقيحعمليةوبعد.ذاتيا

يحتويالذيالمعتدلالحلووالطعمالنحيفةالقشرةذي

طريا،الجوزويؤكل.البروتيناتوبعضدهنيةموادعلى

وتزيينوالمنكهاتالخللاتعملفىيستخدمأو

الكعك.

بماالأشجارتفصل،عادةالإنجليزيالجوززراعةعند

الأنواعبعضأنإلا؟التجاريةالمزارعفىام8يقارب

زراعةويلائم.أقربمسافةعلىتزرعوالختلفةالمطورة

ويقطف.التصريفالجيدةالعميقةالتربةالإنجليزيالجوز

إلىيؤخذثم،ويجففيقشرثم،الشجرةبهزالجوز

بعضهتعليبويتمويصنفيفرزلكىالتعليبمصانع

زيتلاستخراجالرديئةالأنواعتستخدمبينمابقشرتة،

الفستق.

تجمعفهي،الآنأما،ترمىالسابقفىالقشرةكانت

كما،والبلاستيكالصمغصناعةفىلالممتخدامها

الإنجليزئنالجوزشجرةبندقة

وطعمرقيقةقشرةعلىتحتوي

بقلةتتميزالإنجيزيالجوزورود

تسمىعناقيدفيوتنمو،البتلات

الصية.النورات

التجاريةوالقيمةم،03ارتفاعإلىتمموقدالإنجليزيالجوزشجرة

آخر.نوعأيمنأكثرالجورمنالنوعلهذا

سطوحوتلميعلتنظجفمحاليلتحضيرفيتستخدم

.المعادن

الفستق،إنتاجفىالعالمدولالمتحدةالولاياتتتصدر

والبلدوتركيا،ورومانيا،،الصينالمصدرينمنويليها

.المغربهوللجوزالمنتجالوحيدالإفريقى

أمريكامنالأسودالجوزشجرةزراعةأدخلت

التىالشجرةاحتماللقوةنظرابلدانعدةإلىالشمالية

.م03ارتفاعإلىتنمووهيأخشابها،منللاستفادةتزرع

وغني،فريدطعمذاتوثماره،جنيهبعدالجوزويباع

فسائلبتطويرالمزارعونقاموقد.وسميكةخشنةوقشرته

رفيعة.قشرةذيفستقلإنتاجمعينة

مشوبوبنىأسيبلونالأسودالجوزخشبيتميز

هذامثلويستخدم،ومشعناعموسطحهبنفسجىبلون

ومقابض،والأثاث،الداخلىالديكورعملفيالنوع

الاختفاءفىالخشبمنالنوعهذابدأوقد،البنادق

.والندرة

الأرمد.لجوزا:أيضانظرا



106الهندجوز

طويلةأغصانلها،الخضرةدائمةشجرةالشمع!جوز

سفوحعلىوتوجد.فاغأخضرأوراقهاولونمتشعبة

مشهورةوهي.ام8إلىارتفاعهايصلوقد،الجبال

يستخدمالذيالزيتأيضاوتنتج.الظلأشجارمنبكويها

والهندأستراليافيتنمووهى.الورني!قصنعوفيوقودا،

.الهادئالمحيطوجزر

تجارينطاقعدىتزرع،مداريةشجرةالطيب!جور

جوزوتدعى-التوابلوتستخرجتنتجها.التيللتوابل

.للشجرةالبنيةللبذورالداخليالجزءمن-أيضاالطب

كمثرىثماركأنهاتبدو،صغيرةثمارفيالبذوروتنمو

جوزلأشجارالأصليالموطن.تنضجعندماصفراء،ذهبية

فيالانتزرعولكنها(.التوابل)جزرمولوكاجزر،الطب

والبرازيل،،الغربيةالهندوجزرإندونيسيا،منها،كثيرةدول

وسريلانكا.،والهند

وهىم،21ارتفاعإلى،الطيبجوزشجرةتنمو

وطويلة،،رماديةخضراءأوراقلها،الخضرةدائمةشجرة

الشاحبةالصفراءأزهارهاوتتدلى،بارزةبعروقومدببة

ثمرةتنضجوعندما.تمرةإلىتتطورعناقيدفىالصغيرة

ما.نوعاصلبامنهااللحميالجزءيصبح،الطبجوز

البذرةقشرةيغطي،زاهقرمزيغشاءليظهرتنفتحوأخيرا

باسمالغشاءهذامنالمستخرجةالتوابلوتدعىجزئيا.

طحنأوببشر،الطبجوزةوتصنع.الميسانظر:.الميس

التوابل.كنكهةحلوةنكهةولها.القشرة

نحوتبلغحتىثمارا،الطيبجوزأشجارتحمللا

إلىأ!005منشجرةكلوتنتجالعمر.منأعوامتسعة

تتعلق.الطبجوزشجرةعلىتنمومداريةتمرةقشرةالطيبجوزة

لامعة.رماديةخضراءأوراقبينالثمرة

مناللحمىالجزءيحفظوأحياناسنويا.بذرة2!...

زيتالقشرةمنويصنعحلوىبوصفهويؤكل،الثمرة

الطب.جوززيتيدعىصاف،

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.عشبةالجوز،

الجوز(.)عثبة

وهي.المستنقعجوزيةأوقاريةأيضايدعىالمرالجير

مر.بطعمجوزمع،كبيرةأومتوسطةوسيمةجوزيةشجرة

فىوجدت.المنخفضة،الرطبةالغاباتفيغالباوتنمو

أقصىفيوكذلك،المتحدةالولاياتووسطشرقي

.الطرفمستدقةصفراءبراعمالمرللجوزبفلوريدا.الجنوب

وللجوزة.مدببةوريقإتتسعأوسبععادةلأوراقهيوجط

لمضاءونواة،رقيقةقشرةالمرالجوزلشجرةالملساءالمدورة

الأثاثصنعفىالمرالجوزخشبويستعمل.ممتلئة

التعبئة.وصناديق

الجوزية.:أيضاانظر

يرلورا

والصحينيالثتويالمظيرالجوز

المرالطعممنتسميتهاجاءتقارية!9جوزيةشجرةالمرالجوزشجرة

مدببة.وريقاتتسعأوسبععادةلورقتها.الأملسالمدورلجوزها

المستنقع.جوزيةأوقاريةأيضاالشجرةتدعى

جنوبفيتنموالخضرةدائمةشجرةالمسهلالجوز

الذيللزيتوتزرع،ام8إلىارتفاعهايصلآسيا،شرقي

منلوقايتهالخشببهيطلىوالذيثمارها،فييتكون

الحيواناتلمكافحةالمراكبأرضيةأيضابهوتطلى،التلف

وأالزيتيةالجوزشجرةأيضاتسمى.الصغيرةالبحرية

العينية.الشجرة

الطلاءصنعفيأيضاالمسهلالجوزثمارزيتويستعمل

،والصابونالورنيشتلميعطلاءصناعةوفي،الجفافسريع

.ثمارهلبمنالماضيفيتصنعالشموعوكانت

جوز)الغذاء(بمالهادئامحيطجزرانطر:الهئد.جور

الهندجوزنخلةإلضاحى(؟)رسمالنبات،لبالهند،



لبالهند،جوز206

ثمينةمادةالمجففالهندجوزدب.لبالهئد،!جوز

والشمبرالسمنالصابونصناعةفىزيتهايستخدم

إلىبالإضافةالتجميلومستحضراتوالمنظفاتالنباتى

الصادراتأحدالهندجوزلبويعتبر.أخرىمنتجات

الهندجوزلبيجفف.الهادئالمحيطلجزرالرئيسية

بالهواءأوكيلنز،تدعىأفرانفيأو،الشمسأشعةتحت

ممااللبعنالماءالتجفيفعمليةتزيلحيث،الساخن

.أطوللفترةحفظهعلىيساعد

المتبقيةالقشوروتسمىالهندجوزلبمنالزيتيعصر

علفاوتستخدمالبونو،أوالهندجوزبامتارينالعصربعد

إلى5.الهندحورلبويعطى.للدجاجطعاماأو،للماشية

ماالهندجوزمنحبة03تنتجحيثزيتا،وزنهمن06%

الزيت.منلتر8.3يقارب

.الهادئالمحيطجزرالهند،جوزنخلةأيضا:الظر

لدائرةالثالثالمعلمهوالجوزاءبرج.برجالجوراء،

الأفقسماءفيومهمةكبيرةمجموعةيشكل،الأبراج

بماءبولوكسوكاستورالساطعانالنجمانسمى.الشمالي

وجويينزليداالتوأمللابنيننسبة،الإغريقيةالرواياتعلى

أفلونرأس.وأرجرنولقجاسنبعملاحينكانااللذين

الكتاباتفيسجليينما،هرقلبرأسمقارنةخافتايظهر

ييعدكاستور،أنمنالرغموعلى.الأسطعكانأنهالقديمة

المجردةللعينبيدوفهو،ضوئيةسمة4همسافةالأرضعن

لدائرةالثالتالمحلمتشكلالتيالنجوممنمجموعةالجوزاءبرج

فلامستيدلجونكوليستسأطلسمنالصورةاقتهبست.الابراج

.م271!عاموالمتور

ستةمنمكونالحقيقةفيأنهإلا،بزرقةمشوباأليضنجما

براقة.نجوم

ويمكنوصفاء،سطوعاالنجومأكترمنالجوزاءيعد

قريبمكانمنيشعسنةكلمنديسمبر41قيرؤيته

غنيةلذلكفهي،اللبانةدربمعالجوزاءتتقاطعلكاستور.

النجوممنالعديدعلىالبرجيحتوي.السماويةبالأجسام

نجمجيمينريوم،إيتامثل(،السطوعمختلفة)نجومالمتغيرة

نجمجيمينريوم،وزيتايوما،233تقاربلفترةمتغيرشبه

المجردةبالعينويمكنيوما،او.15لفترةقيفاويمتغير

إيتامنبالقرب3همالساطعةالكبيرةالمجموعةمشاهدة

نهايةإلىيونيونهايةمنالبرجأمامالشمستمر.جيمينريوم

يوليو.

الطالع.بمالأبراجدائرةعلم؟،التتجيم:أيضاانظر

يجمعمضىءبرجالحوزاءكوكبة.!عيةالجوراء،

أيضايسمىالسماء.فيلمعاناالنجومأكثرمننجمين

الأحمرءالمضىالجوزاءكوكبةمنكبنجمويعلمالصياد

الزرقةإلىيميلأييضنجميعلمفيماالأيسر،الجوزاءكتف

بهاءأقلنجمانويعلم.اليمنىالجوزاءكوكبةرجليدعى

الأيمنالجوزاءكوكبةكتف،وسيفييلانريكسهما

منبصفبسهولةالجوزاءتمييزويمكن.اليسرىورجلها

سيفالحزامهذامنويتدلى.حزامهتشكلنجومثلاثة

الباهتة.النحوممنصفمنمكون

كوكبةداخلوالغبار(الغازمن)غيومسديمانهناك

سيفه.وسطفىالجوزاءمعالأكبرالسديمويقعالجوزاء.

سديمأماسوداء.سماءفيضبابيةكبقعةالسديمهذاويرى

رؤيتهفتصعبالجوزاءكوكبةحزامفيالحصانرأس

محنيرا.

الغمامةالجوزاءبممنكبعلمبم،الفلكأيضا:انظر

النجمة.؟السديمية

الأدواعسنوعأييثمرهاالتيالجوزةاليلوطة!جوزة

تستعملأنعلىالعادةجرتوقد.البلوطلأشجارالختلفة

الولاياتفيأضيقنطاقوعلىأوروبا،فيالبلوطةجوزة

الطورمنوالكثيرللخنازير،طعائا،الأمريكيةالمتحدة

ذيلذوطائر)وهوالتدرجذلكفيبما،البريةوالحيوانات

جوزةأنواعمنكثيرابأنعلما،والسنجابوالايل(،طويل

إلىالأمريكيونالهنوديلجأولهذامر،مذاقذاتالبلوطة

منللتخلصوإزالتهاالبلوطةجوزةعصارةاستخراج

المتحدةالولاياتفيالأوائلالمستوطنينأنويذكر.المرارة

كذلك.الطعامندرةإبانالبلوطجوزأكلواقدالأمريكية

الجنوييةأوروبامنالفقيرةالمناطقفىالبلوطةجوزةتسحق
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جوزةفإنذلكوبجانبخبز.منهيصنعدقيقإلىلتحول

.كالقهوةمشروباوتستعملتسخنالبلوطة

.البلوط:أيضاانظر

الدائمةالأشجارمنعديدةلأنواعثمرةالكولاصزة

فىالكولاجوزةتستخدمإفريقيا.غرليوموطنها،الخضرة

علىالجوزويحتوي.والأدويةالخفيفةالمشروباتصناعة

منشطأترولهما،الكيميائيتينوالثيوبرومينالكافيينمادتى

.قويغير

الكولاجوزةوأشجار

مرنة،مستطلةأوراقذوات

نجميةوثمرةصفر،وأزهار

ثمرةكلوتحتوي.الشكل

جوزاتمنعددعلى

ذواتالطريةالكولا

المنتظمة.غيرالأشكال

حمراءأولمضاءوالجوزة

الكولأجوزةعادةوطولها،اللون

سم..53

كماالكولاجوزإفريقيابلدانفيالناسمنكثيريمضغ

جوزاسمعليهايطقونوهم.العلكأواللبانيمضغون

وأمريكاآسيافىالكولاجوزةوتزرعالجورا.أوالجورو

الغربية.الهندوجزرإفريقياوغريالجنولية

فيتنموومستديرةكبيرةثمرةالماىدا!مدا!جورة

دائمةمداريةأمشراليةشجرةوهيالماكاداميا،شجرة

ولايةفيأساسيامحصولأالماكادامياجوزةوتعد.الخفرة

بعضفيأيضاتنموكماوكوينزلاند.ويلزنيوساوث

.هاوايفيوخاصة،المداريةوشبه،المداريةالأجزاء

وتحمص.وناعمصلبغلافالماكادامياولجوز

وتملحغلافها.إزالةبعدالزيتعلىالبيضاءالماكاداميا

ويمكنوتعلب،البرازيلىالجوزمذاقلهافيصبح

شجرةتنمو.والحلوى،الكيكصنعفىاستخدامها

أوراقولهاأم،.منأكترطولهاببلغحتىالماكاداميا

هذهوتسمىييضاء.قشديةوأزهار،ومرنةداكنةخضراء

وجوزة،اليوبيلوجوزة؟الأستراليةبالجوزةأيضاالجوزة

كوينزلاند.وجوزة،الأعشاب

م(.518بعد-؟هـ،002بعد-؟)الجوزجاني

بجوزجان،ولد.الحنفيالجوزجانيسليمانبنموسى

إلىرحلثم.ينسبوإليها،خراسانبلادمنبلدوهي

يوسفكألي،الحنفيةعلماءكبارعنالعلموأخذبغداد

اخذوقد.الشيبانيالحسنبنومحمد،إبراهيمبنيعقوب

الحسنبناللهعبد:منهمالعلماءمنعددالعلمعنه

بنوبشر،البرقيعيسىبنمحمدبنوأحمد،الهاشمي

وقالفرفضالقضاء،المأمونعليهعرض.الاسديموسى

أمانضكعلىتولولاالقضاءفياللهحقوقاحفظله:

نألنفسيأرضىولا،الغضبمأمونغيرواللهفإني،مثلى

قوفى،.وأعفاهعذرهالمأمونفقبل.اللهعبادفيأحكم

ببغداد.،اللهرحمه

بونابرتنابليونزوجةام(.481-)1763!جوز!ين

ابنةكانتفرنسا.فىالتاريخيةالشخصياتأهموإحدى

الهندجزرإحدى،المارتنيكجزيرةفىفرنسيلفلاح

عندماليوهارنيزديألكسندرالفيكونتتزوجت.الغرلمة

عاما.ا7حواليعمرهاكان

هورتينس.اسمهاوبنتاإوجيناسمهولدالهأنجبت

الثورةإبانالإرهابعصرضحاياآخرالفيكونتكان

الفرنسية.

المقصلةمنوأفلضت،لفترةالسجنجوزفيندخلت

معصداقةعلىصارتماسرعانلكن.بأعجوبة

الوقت.ذاكفيالحكومةقادةأحدباراسالفيكونت

زوجها،أملاكبعضامشعادةخلالهمنواستطاعت

الراقي.باريسمجتمعزعيماتمنزعيمةوأصبحت

ماوسرعان،باراسمنزلفىنابليونقابلتأنوحدث

.ام697عامفيوتزوجايينهما،حبعلاقةنشأت

منهاجعل،الجمالفائقةامرأةجوزفينكانتزواجها.

لهاكانتأنهأشيع.والقالللقيلموضوعاالزواجهذا

العسكرية.حملاتهإباننابليونغيابخلالحبعلاقات

تلكعنلاخروقتمننابليونإلىتصلالتقاريركانت

كثيرةقصصهناكوكانت.غضبهإلىأدىممابمالعلاقات

الصعوبةمنلكنزوجهاعلىوتأثيرهاسيطرتهاعن

منها.أيتصديق

منالكثيرعشرتهافيوجدنابليونأنفيهشكلامما

بالنصائحتزودهذكيةامرأةكانت.والراحةالسعادة

وفخامةجلالذاتكانتأنهاالمؤكدومن.والمشورة

لنابليونقوةمصدرجعلهامما،العاممظهرهافيورشاقة

الحكم.فيتدرجهأثناء

عاموبحلولأطفالأ.وجوزفيننابليونينجبلم

أبناءينجبأندونيموتأنمننابليونخافام،908

جوزفين.طلاقالنهايةفيقررولذا،إمبراطوريتهوتنهار

معشروحسنلطفبكلبقرارهأخبرهااللياليإحدىوفي

ووعدتهينساها،تدعهلمومشاعرهعواطفهلكنوافترقا.

فىشكأييساورهلاوأنصحتها،علىبالمحافظةهي

فيإمبراطورياامتيازاومنحتالحياةاعتزلتحبهما.



الفرجأبو،الجوزيابن406

البيكانجوزويعدأجزاء.أربعةإلىينقسملحمىغلافلهااشتراهاباريسمنبالقربتقعضيعةوهي،مالميزون

أشجارمنالمحسنةالأنواعوتزرعالجور.أنواعأهمنابليود.

الرقيقة،القشرةوذيالمستطل،الكبيرلجوزها،البيكانام،081عامفىنمابليونتزوج.الأخيرةسنواتها

مرفجوزهماالماءجوزيةوكذلكالمر،الجوزشجرةأماوتوفيتابنا.أنجباسنةوبعدالنمسا.منلوي!ي!بماري

الذي،الخشنبقلفهاالبيضيةالجوزيةوتتميز.المذاقإلبا.جز-سةفينابليوننفيأثناءجوزفين

نقلفحواخ!!الخشنآلذطويلهينقممبفقفها!القشر!بلى795،هـ-05)8الفرجأيوالجوري،اين

اذكبيراجوزاالشجرتينهاتينمنكلوتحمل.طويلة،الحافظ،العلامة،الإمامالشيخا؟م(.6111-102

سميك.قشر.العراقعالمالإسلامشيخ،المؤرخ،المحدتالمفسر،

شيوعا،الجوزياتأنواعأكثراروطنيةالحوزية--ذاىن.ماتأنإلى!منكثيرابخطهكتب

-ء-لالعبرمجالسهيحضر،الوعظفىبعيدوصيتعطم،حظ

الج!لبىدةأما.1النمماحليآلجنو!طالصمولمتحتهبرفنيلوحزامتنمووقيلوالكبراء،والأئمةالخلفاء،وبعضوالوزراءالملوذ،

الفاغالبنياللونذيالمتماسكبخشبهافتتميزالجرداء،"كتبت:وقال.ألفمائةمجالسهبعضفىحضرإنه

بصلابتهيتسمالذي،الصفرةإلىالضاربالأبيضإلىوأسلم،ألفمائةيديعلىوتابمجلد،ألفيبأصبعى

الجوزياتأنواعأثقلىالشجرةهذهررح!متانتهزاد:المهمةتصانيفهومنألفا".عشرونيديعلى

تجفيفهابع!3كجم/م085صاليتزنحيث،التجاريةعلومفيا!لغنياررنيد،جطمعال!سيص،فيالمسير

رالهواء،الموضوعات،اللغةنىالأريبوتذكرةبمالقرآن

بالقوةيمتازأنهفيللصئاع،الجوزخشبقيمةتكمنالناسخ؟التاريخفيالمنتظمالضعفاء؟،الواهيات

الحالمفيالاحشابأ!دمنوهو.وا!صلالة!والمتانة.ا!لمطفىففائلفيالوفا،الحديثغريب،والمنسوخ

الجوز،خشبالصناعويستخدمالعدد.مقابضلصناعة.ذلكوغير

والبلطاتوالفؤوسالمطارقأيديلصناعةخاص،بشكلمننوعا51!اليمنهـحموعةمنواح!ةالجوزول

صناعاستخدموقد.والمرزباتوالمعاول(ثقيلة)مطارقأمصبووس!لضرقيعلىمقصوروجميعهاالأشجار.

لعملالجوز،خشب،الأوقاتمنوقتفىالمركباتاسيا.شرقيفيينمواننوعينعداما،والمكسيكالشمالية

.العرباتلعجلاتف)فرامل(مكابخالأنواعوبعضالجوز،بأشجارصلةذاتوالجوزيات

حيثالممتاز،الوقودخشبمنأيضاالجوزفمجريعد،قيمة!اتأفيوهي.للأكلجوزهابصلاحيةمعروفة

منكبيرةكميةأيضاويعص،الحرارةمنكبيراينئقدرا.الظليلةوأشجارهاالجامدلخشبهانظرا

.اللحوملشواءغالبايستخدمالذيالنباتيالفحمو!ص،الحجمضخمةإلىمتوسطةوالجوزيات

الجوز،،شجرةالبيكان،اللربمالجوزأيضا:انظر71و5!نشصاوحعد!منأوراقهاوتتكونببطء.

الخشب.بمشجرةالجوزهيوثسمر!ا.جميلبشكلومسننة،مدببةوريقة

الجوزية.قيمابنانظر:.قيمايناوورية،فيالثمرةهذهوتممو.الجامدةالقشرةذوالمستدير

ألرنيوقعإنجليزي(.-؟ام)663بش!جوريص

عدةيدعلىوتقلبهناكوبيعالجزائرإلىوسيق،القراصنة

مناسكوأدى،الإسلامفيأحدهميدعلىودخلأسياد،

طريقعنالقاهرةإلىعادتمام،665عاممعهالحج

حيتالجزائر،إلىومنها،الإسكندريةإلىوسار،المدينة

فيأزميرطريقعنإنجلتراإلىغادروأخيرا.سيدهأعتقه

العربية.البلادفيعاما51قضاءبعدتركيا

..ه-كلخشبها،وصلابةبقوةالمشهورةالجوزأشجارإحدىالجرداءالجوزية

مؤرخ؟(.م001-؟م)37*ووسصز!،منوغيرهاوالمحاولوالفؤوسالمطارقأيديصنعفييستخدمحيث

وهي.اليهوديةالقديمةالعصورآثاركتب،يهوديالعدد.
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نهايةحتىبداياتهممناليهودعنتاريخيامجلداعشرون

بنجوزيفاسمهكانجوزيفسولدعندما.نيرونعهد

كهنوتيةملكيةسلالةمنالقدسفىميلادهوكان،ماثياس

اليهودبينالحربنشبتعندماالجليلعلىحاكماوكان

أسيرشبهوأخذهالرومانيالجي!قهزمه.م66عاموالرومان

رحلم،07عامالقدسسقوطوبعد.أعوامثلاثةلمدة

روما.إلىجوزيفس

فيالمحليالحكمماطقمنمنطقةجوسيورت

مرفأمنالغربيالجانبفيتقعإنجلتراهامبشاير،

كانت.نسمة008.77سكانهاعدديبلغ.بورتسماوث

الانوهيمحصنا،ميناءالماضيفيجوسبورتمدينة

القوارببناء:تشملصناعاتبها،مهمةبحريةمحطة

وأجهزة،الكهربائيةوالأدوات،الكيميائيةالموادوإنتاج

الراديو.

هامبشاير.:أيضاانظر

كاتبام(.319-1841)لوبونجوستاف

ترجمت.والاجتماعالنفسعلومفيوباحث،فرنسى

أشادتالتيتلكخصوصا،العربيةإلىأعمالهمعظم

نقلتعندماالأوروبيةالحضارةعلىالعربيةالحضارةبفضل

.الخاصتراثهاوضعتوعندمااليونانتراث

وله،للعنصريةمتعصباكانأنهلوبونعنعرف

فيالعديدةياسهاماتهتميز.للديمقراطيةمضادةاتجاهات

الذيالحشدبكتابهواشتهر.الاجتماعيالنفسعلممجال

مشكلةإلى)الجماعة(الحشدسيكلوجيةمشكلةفيهيرد

الدوافع.منخاصنوعتأثيرتحتالأفرادسلوكيات

بخواصيتميزالحشدينتهجهالذيالسلوكأنإلىويخلص

الأفرادسلوكبهايتميزالتيتلكعنومختلفةجديدة

الحشد،حالةفى،يختفيإذالحشد،منهميتكونالذين

الجمعيالعقليسميهمايتكونهناومن،بذاتهالفردشعور

والانفعالكالتعصبلاشعوريةرغباتمنيتألفالذي

ذلك.وغير

،الجماعاتروح؟العربحضارة:مؤلفاتهأهمومن

الحشد.،التاريخفلسفةبمالأعملتطورالنفسيةالستن

بأستراليا.ويلزنيوساوثساحلعلىمدينة!جوسمورد

بينالطريقمنتصففيوتقعمهمتجاريمركزوهى

3191281سكانهاعدديبلغ.ونيوكاسلسيدنيمدينتي

عامكلسائحمليونمنأكثرجوسفوردوتجذب.نسمة

التيوشواطئهاالخضراء،وأرضهاالطيعى،لجمالهانتيجة

برزبين.وخليج،الأمواجعليهاتنكسر

الحمضية،الفواكهبهاالمحيطةالمنطقةتنتج

والمأكولات،والأخشاب،الداجنةوالطور،والخضراوات

الصناعياللبادإنتاجالسانويةالصناعاتوتشمل.البحرية

.اللحومومنتجاتللتصديرالمعدوالكيك

بحار.م(7061-؟)بارئولوميو،جوسلوللى

نيوإنجلاندساحلمعظمام206عامفىاكتشفإنجليزي

فاينياردمارثايصلأوروليأولوكان،الشماليةوأمريكا

ماساشوسيتس.ساحلقبالةجز-سةوهيمارثا(كرم)حقل

ابنته.اسمالجزيرةعلىجوسنولدأطلق

مستعمرةيحكممجلسأولفيعضواجوسنولدكان

.أم706-فرجينيا-الإنجليزيةتاونجيمس

.الطعامإلىالجسمحاجةعنينتجمؤلمإحساسالجوع

التيالمعدةتقلصاتفيتكمنالمعتادةالجوعالامومعظم

ويعتقدعضلانها.تصيبقويةانقباضاتنتيجةتحدث

فيوالكبارالأطفالمنالملايينمئاتأنالخبراءمنكثير

هذهوتناق!.الجوعمنيعانونالعالممنمختلفةأنحاء

والاجتماعية.الجسمانيةالجوعمظاهرمنكلاالمقالة

أجزاءوفيالدماغفيموجودةمعينةكيميائيةموادوهناك

شعورتنطمفيمهمبدورتقومالعصبىالجهازمنأخرى

الموادهذهبينالتوازنعدمأنعلى.الإنسانلدىالجوع

.الإحساسهذامنينقصأويزيدقدبينهافيماالكيميائية

أيضاتؤثرالدمفي)السكر(الجلوكوزكميةفإنكذلك

احتوتإذابالجوعالناسويشعر.الجوعدرجةفي

المعتاد.منأقلجلوكوزكميةعلىأجسامهم

إلىبالإضافةكثيرةأخرىموادإلىالناسيحتاج

هذهوتشمل.بالجوعالشعوريتجنبواأنأجلمنالجلوكوز

وتستجيب.الأمينيةوالأحماضوالمعادنالفيتاميناتالمواد

الهضمىوالجهازوالكلىالدماغفيحساسةمستقبلات

الكيميائيةالمستقبلاتتسمى،الجسمأجزاءمنوغيرها

الأخرىوللموادالموجودةالجلوكوزلكمية،الداخلية

هذهمنالعصبيةالدفعاتوتصل.الحواسانظر:.اللازمة

الوطاءتسمىالدماغجذعفيمنطقةإلىالمستقبلات

إشاراتإلىالدفعاتهذهتترجموفيهاالمهاد(،)تحت

إلىيؤديقدوهذا،الناقصةالموادإلىالحاجةعنتكشف

اللازمة.الأطعمةتناولضرورة

الطعاموتناولالجوعفيأيضاالاجتماعيةالعاداتتؤثر

كمامعينةأوقاتفىالطعاميتناولونفالناسالبشر،بنيفي

الإشاراتأنكما.فقطمعينةأطعمةعادةيأكلونأنهم

عنمعلوماتلاتعطيالتىالداخليةالمستقبلاتمنالواردة

إشارةأنهاعلىالأحيانبعضفيتفسيرهايتمالجوع
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فيزيد،حاجتهمنأكثرالشخصجملقدوبالتالي.بالجوع

المعتاد.عنوزنه

الاجتماعيةالعالممشكلاتإحدىالجوعيعد

العالمسكانعددأنإلىذلكأسبابوترجع.الرئيسية

موجاتولكن.عامكلالغذاءمنمزيدايتطلبالمتزايد

تدمرالأخرىالطبيعيةالكوارثأوالفيضاناتأوالجفاف

ذلكإلىوبالإضافة.عامكلالغذائيةالمحاصيلمنكثيرا

وأمريكاوآسياإفريقيافيالنامسةالدولمعظمأننجد

غذائيةموادلإنتاجاللازمةوالمعداتالخبرةتنقصهااللاتينية

منكلفيالناسملايينأنعنفضلاهذاشعوبها،تكفي

نقصبسببالجوعمنيعانونوالمتقدمةالناميةالدول

.الطعاممنمايكفيهملشراءلديهمالماديةالإمكانات

التغذية؟الغذاءبممخزون،الناميةالبلدانأيضا:انظر

.الوزنفيالتحكمالفقر،

أم(.646-61)70أيزاكالقديسجوغ،

الدينيةالدروسمنكثيراألقىالمولدفرنسيمنصر

منكانكندا.فيالهيورونهنودأوساطفىالنصرانية

هنودأسره.ماريسانتسولتلمستوطنةينالزاأوائل

زار.الهروباستطاعلكنهأم436عامالإيروكيو

معهوكهنودمنجماعةقتلتهكندا.إلىعادثمأوروبا،

فيولد.أم039عامقديسابهاعترفآخر.قس

بفرنسا.أورلييان

الفقارياتفيالموجودالجسمتجويفالجوها

الكبدمثلالرقيقةالداخليةوالأعضاءالعليا.واللافقاريات

التجويف.هذافيمعلقةتكونوالمعدة

الدنياالحيواناتشعببينمهمةفارقةعلامةالجوف

الجوفيمتلئالعلياالحيواناتففىالعليا.الحيواناتوشعب

بغسلالجوفسائلويقوم.معقدةداخليةعضويةبأجهزة

الأحهرة

الداخليهة

صاجدار

ا!صسةاالقاة

وتتميزالجسموجدارالهضمجهازل!تالبطخيالفراغهوالجوف

علىيحتويالذيالجوفبوجودالحلياواللافقارياتكافةالفقاريات

الجسم.أجهزةمنكير

لهاوالسماحتزييتهاطريقعنبداخلهالتىالأعضاء

تؤذيأندونوالانزلاقبعضابعضهاحولبالتحرك

نفسها.

بالجوفيات.الجوفذاتالحيواناتوتسمى

"،أنبوبداخلانبوب"مثلببدوشكللهوجسمها

وجدار،الداخلىالأنبوبالهضميالجهازيمثلحيث

بينالفراغهووالجوف،الخارحىالانبوبالجسم

نموأثناءتحدثتطوراتمنالوضعهذاوينتج.الأنبوبين

فيالمضغةوتتكون.المضغةمرحلةفيوهوالحيوان

تسمىالخلايامنجوفاءمنطقةمنالمبكرةمراحلها

الأريمة.جو!يسمىبداخلهاالذيوالتجويصالأريمة.

بالأريمةمانقطةفيالموجودةالخلاياتبدأالأمرآخروفى

الأريمة.داخلإلىالالتفاففيتبدأأي؟الانغلاففي

هضميةلقناةبدائياشكلاالأنبوبيالالتفافهذاويكون

وتكون.الباطنالأديمتسمىالخلايامنطبقةتبطنها

تسمىطبقةللأريمةالخارجيالحدارعلىالتىالخلايا

الأفىيموتسمىالخلايامنالثالثةال!بقةأماالظاهر.الأديم

الظاهر.والأديمالباطنالأديمبينفتتكون،المتوسط

تماما.الأريمةمساحةمنتبقىماالمتوسطالأديمويشغل

الأديمداخلتماما،جديدتجويفأي؟الجوفويتشكل

كلية.الوسطىالخلاياتبطهثمومنالمتوسط

كأنبوبييدوشكلالدنيااللافقارياتبعضولأجسام

الجوفياتوهذه.حقيقيلجوفتفتقرلكنهاأنبوبداخل

لها،الدوارةوالحيواناتالخيطيةالديدانومنهاالكادبة،

وفي.الحقيقىالجوفوظائفببعضيقومبالجسمتجويف

حيزالوسطىالخلاياتشغللاالكاذبةالجوفياتجنينحالة

فيالجسمتجويفويصبحهوكمايقىلأنهتمافا،الأريمة

الجوفبخلاف،الكاذبوالجوفالنمو.المكتملالحيوان

تماما.الوسطىالطقةتبطهلافإنه،الحقيقي

الجوفياتقيوهي،اللافقارياتمناللاجوفياتو

تجويف،بهليسصلبمتوسطأديملها،المرتبةفىالكاذبة

والشريطة.المفلطحةالديدان،ذلكومثال

تقعمنطقةجوفجزيرةشبه.دجرسةشيه!جو!،

أبورجيناللاندأرنهممنطقةمنالشرقيالطرففي

منحتأم659عامفيأمشراليا.شمالفيريسيرف

فيالبوكسيترواسباستغلالحقألومنيومشركة

052بالخبراءويقدرها.الجزرةشبهمنالوسطىالمنطقة

البوكسيت.منمتريطنمليون

المملكةمناطقإحدىالجوفمنطقة.مئطقهالجو!،

المناطقنظامحددهاالتيعشرةالثلاتالسعوديةالعربية
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منأماالشحالية،الأقطارمنوالقادمةالذاهبةالقوافللامشراحةمركزاكانت.التاريخيةالمناطقمنتعتبرالتيالجوفمنطقةعاصمةسكاكامدينة

عاما.أربعينمنذالجوفلمنطقةعاصسةسكاكاأصجتفقدالإداريةالنا!

الحديثةالمبانيبعضبهوتظهرلمكاكامدينةوسطمنجانب

.المشجرةوالشوارع

المدنمنغيرهامعتربطهام!كاكامدينةوخارجداخلالحديثةالطرق

وخارجها.المنطقةي

شماليأتصىنيتقع.السعوديةانظر:.السعودي

الحدودمنطقةالشرقيوالشمالالشمالمنتحدها،المملكة

الأردنيةالسعوديةالحدودالغرليشمالهاومن،الشمالية

الغربومنحائلمنطقةالشرقيوالجنوبالجنوبومن

بهاتحيطسهليةأرضعلىتترامىحيث،تبوكمنطقة

.والوديانالهضاب

العروربحر

الجوفمنطقةموقع

اللمام

لظهران

لرياضا.

حاظا

المنورةالمثينة

تبوك
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للعلومالجوفدار

المهمةالمخشآتإحدى

.الجوفمنطقةفي

موقعهالهاأتاحفقد،الحافلتاريخهاالجوفولمنطقة

بينتربطالتيالشماليةالتاريخيةالبواباتإحدىتكونأن

وقد،النهرينبينماوبلادالثاموبلادالعرببلادجنولي

لكنهاتدمرملكةزنوبياوغزتهاوالأنباطالآشوريونسكنها

حصونهامناعةبسببعليها؟الاستيلاءعنعجزت

إحدىمنمتخذاالقيسامرؤوحكمها.أبنائهاوشجاعة

شمالأنفوذهوامتدلهقاعدة،الجندلدومةوهىمدنها

المسلموناستولىللهجرةالتالثالعاموفي.الأردنحتى

إلىالمتجهةالتجاريةللقوافلممراوظلت،الجندلدومةعلى

.والعراقا(سثمامبلاد

إلىنسبة،السرحانجوفقديماتسمىالمنطقةكانت

ودومةسكاكا-المنطقةمدنأهمومن،السرحانوادي

الحديثةالحدائقإحدىوهذهسكاكابمدينةإنثاؤهاتمالعامةالحدائق

المساجد.أحدالخلففيريظهر

الكليةمساحتهاوتبلغ،والقرياتالجندل

ألف441فهوا!لنطقةسكانعددأما2،اكم.42580

هيسكاكاأنإلانفسهاالجوفمدينةأهميةورغم،نسمة

للمنطقة.الإداريالمركز

شتاءبارد،قاريصحراويالجوفمنطقةمناخ.المناخ

م42الصيففيالحرارةومتوسطصيفا،جافوحار

الشتاءفىأحيائاالحرارةدرجةوتصلم.558الشتاءوفي

الإمطارأماالصفر،تحتدرجاتوسبعدرجتينبينماإلى

ملم.002تتجاورفلا

سكاكا

فيوتقع،والحضريالإداريوالمركزالمنطقةعاصمة

نسمة.ألف75سكانهاوييلكلددالمنطقةوسط

،ام439عامالمنطقةفيمدرسةأولافتتحت.التعيم

كيالمملكةحكومةالتعلمعلىالباديةسكانولثإإببال

الانويبلغ.تعليميةإدارةوتبنيالمدارسمنالمزيدتفتح

وعشرينمائةمنأكثرالجوفمنطقةفيالمدارسعدد

تخدم،المعلمينلإعدادمتوسطةوكليةللبنينمدرسة

كليةإلىبالإضافةللبناتومثلهاالتعليممراحلمختلف

والتدريبالأميةمحوومراكزالمعلماتلإعدادمتوسطة

المهني.

المتميزسكاكامدينةموقعفرض.والمواصلاتالنقل

فيالمدنمنغيرهامعوربطهابالطرقخدمتهاحتمية

الدولة،أنشأتهاالتيالطرقوأهموخارجهاالمنطقة

كم(ا،004)الرياض-عرعر-سكاكاطريق-ا

جدة-المنورةالمدينة-الجندلدومة-سكاكاطريق2-



سكاكا.بمدينةالمحيطةالنخيلوأشجارالحديثةالمبانيمنجانب

أكم(07)عرعر-سكاكاطريق3-أكم(!045)

كم(.25)الجندلدومة-سكاكاطريق-4

قرىتربطالتيوالزراعيةالفرعيةالطرقعداهذا

ببعض.بعضهاالمنطقة

ويقعالمنطقةسكانيخدممحلىمطاربالمنطقةويوجد

الشاملةباستعداداتهويتميزسكاكا،منكم25بعدعلى

ثلاثيننحووإليهمنهالرحلاتوتبلغ،الحديثةوتجهيزاته

أسبوعيا.رحلة

فيمستوصفأولالدرلةأنشأت.الصحيةالرعاية

المستوصفهذاتطورثمام،379هـ،ا356عامسكاكا

مجهزوهوسرير002ويضمالمركزيالمستشفىوأصبح

،المركزةالعنايةفيهابماالحديثةالعلاجيةالوحداتبكافة

الصوتية.فوقبالموجاتالتشخيصووحدة

سرير(01)0النفسيةالصحةمستشفىأيضاوهناك

تحترابعومستشفىسريرا(05)الجندلدومةومستشفى

لمكافحةمراكزإلىبالإضافة(أسرة011)التجهيز

للبنينصحيينومعهدينومستوصفاتوالملارياالبلهارسيا

.والبنات

الأنشطةقائمةالزراعيايلإنتا!يتصدرالاكعصاد.

طورفىالصناعةزالتولا.الجوففيالاقتصادية

التقليديةصورتهافىولكنرائجةوالتجارةالإنشاء،

وموادولوازمهاوالسياراتوالكساءالغذاءلتوفير

البناء.

الوفيرةوالمياهالخصبةبالتربةسكاكاتتمتع.الزراعة

مقدمةفىالنخيلويأتي،وتنوعتالزراعةنشطتلذلك

والخضراواتوالشعيرالقمحويليه،الزراعيةالأنشطة

الدولةوتقوم.والدجاجوالأغنامالأبقارعنفضلاوالفواكه

ماوهذا،للمزارعينوتمليكهاالزراعيةالأرضلمحاعداد

الاستقرار.علىالباديةسكانيشجع
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.الرمالتحتوجدتقريةأولمدينةآثار

ومصنعالألبانلمنتجاتمصنعانسكاكافيالصناعه.

البدوتوطينولعلومحاجر،للمرطباتومصنعللمياه

فيصناعيةمشروعاتوقيامالاستقرارعلىيساعدسوف

الفوسفاتاكتشافبعدأسمدةصناعةتقوموقد،القريب

بعضهناكولاتزال،الجوفغريشمالتجاريةبكميات

والخناجرالسيوفصناعةمثل،التقليديةالصناعات

.اليدويوالسجادوالبنادق

منالسياحةحركةالجوففيتنشطلم.السياحة

والمعالمالعريقوتاريخهايتناسببماالخارجأوالداخل

المملكةمناطقأغنىمنالجوفتعدإذبها،المتوفرةالأثرية

الإسلامقبلالتاريخيةالحقبمختلفإلىتعودالتيبالاثار

شيدالذيزعبلحصن-أالآثار:تلكأهمومن،وبعده

قلعةبقاياوهوالساعيتل2-الميلاد.قبلالسابعالقرنفي

معبدوبهاكهوفبهاتحيطتدمرحضارةأيامبنيت

قلعة4-الجندلدومةفيالخطاببنعمرمسجد3-

فيالطورقلعة5-الجندلدومةفيماردحصنأومارد

علىحجريةأعمدةوهيالرجاجيل،6-سكاكاضواحي

-،لأىكل--ور!؟-!!!؟كا!ص--ء!-!!-ثكاء!ى!!ىلا*،-ور"*!-!ى

ء!!،كاء!!!!يهئتييرى*،

مسيماولاالقدممنذسكاكامدينةبهاشتهرتالذيالزراعيالنشاط

بالمنطقة.الأساسيالنشاطيمثلوالفواكهوالزيتونالنخيلزراعة



سمزارجا!جوزيفجوفى،061

سكاكا.مدينةمنبالقربالتاريخيةالقلاعإحدى

فىدعسه،اللةرضي،الخطاببنعمرمسجدمنارة

.بالجوف

الجندلومة

قبلالرابعالقرنإلىتعودسكاكا،جنوبكم22مسافة

العربية.الجزرةفيالأثريةالمواقعانظر:الميلاد.

السعودية.:أيضاانظر

-)1852سيزارجاكجوزيفجوفر،

الفرنسية،الجيولققادفرنسيعسكريقائدأم(.319

-أ19)4الأولىالعالميةللحربالأولينالعامينخلال

وهوفرنسا،مارشاليسمىجنديأولكانأم(.189

الفرنسية-الحربمنذالبلادفىعسكريلقبأعلى

.ام87واام087عامالبروسية

الشرقية.البرانسجبالفىريفسولتيسفيجوفرولد

التقنية،العلومكلية-الفرنسيةالهندسةكليةفىوتدرب

رئيساأصبحثم.البروسية-الفرنسيةالحربفىواشترك

للجيولققائداكانوعندما.ذلكبعدالعامةللأركان

عامالمارنمعركةفىالألمانتقدمأوقف،الفرنسية

.ام419

)الكرالحركةحربفيالقتاليالتكتيكتغيرعندما

حربسياسةعلىجوفروافق،الخنادقحربإلىوالفر(

يستطعلمعسكريمأزقعنأسفرتولكنها،الخنادق

حله.

،أم619عامديسمبرفيالفرنسيةالحكومةاستبدلته

ذلكبعدأصبح.للغايةحذراكانأنهاعتقدتلأنها

عامالمتحدةالولاياتإلىالعسكريةالمهاموقادمشيرا،

الأولى.العالميةالحرببعداليابانإلىوأخرىأم،719

.ام189عامالفرنسيةللأكاديميةوانتخب

اللاحشوي،بمالحيوانانظر:.الجولمحمعويات

.اللافقاري

الرومالية(.ا!غريقية)المسرحيةالمسرحية:انظر.اووف

لقياستستخدمالمتريالنظامفيقياسوحدةالجول

الشغلمقدارالواحدالجولويساوي.والطاقةالشغل

يتحركجسمفىنيوتنمقدارهاقوةتؤثرعندماالمبذول

النيوتن.انظر:.القوةتلكباتجاهمترمسافة

وهي،الطاقةأشكالكللقياسالجوليستخدم

الميكانيكية.والطاقةالكهربائيةوالطاقةالحرارةتشمل

هووالسعرالسعر.من.،42نحوالواحدالجوليساوي

منواحدجرامحرارةدرجةلرفعالمطلوبةالحرارةكمية

يكفيالثانيةفىالواحدوالجول.مئويةواحدةدرجةالماء

مقدارهامقاومةفيالكهربائيالتيارمنواحدأمبيرلتمرير

واط،اسمالثانيةفيالواحدالحولعلىيطلقواحد.أوم

.الواطانظر:.والميكانيكيةالكهربائيةللقدرةوحدةوهو



-بالقدمالإنجليزيالنظامفيوالشغلالطاقةوتقاس

باوند-قدم.74،نحويساويالواحدوالجولرطل،

الإنجليزيالفيزياءعالمباسمالجولسميوقد)رطل(.

.جولبريسكوتجيص

ام(.988-)1818بريسكوتجيمسجول،

الطاقة.بقاءقانوناكتشاففيشاركبريطانىفيزيائي

هما:ألمانيانفيزيائيانالقانوناكتشاففيأيضاوشارك

بريطانيوفيزيائيما-س،فونويوليوسهيلمولتزفونهيرمان

المستنفدةالطاقةأنعلىالقانونوينص.كلفيناللوردهو

أبدا.تفنىولااخرشكلفيتظهرما،شكلفي

بينجولقانونسميقانوناأم084عامجولوضع

انظر:.كهربائىموصلأيفيتتولدالحرارةأنفيه

.الحرارة

ولد.باسمهالجولالشغلأوالطاقةوحدةسميتوقد

يانجلترا.سالفوردفىجول

.بريسكوتجيمس،جولانظر:.ثائونجول،

تلالممطقةالجولافىمرتفعات.صقفعات،اوولان

مرتفعاتتشرفلسوريا.الغربيالجنوليالركنفيتقع

ونهرالجليلبحرعلىالعميقةالغربيةبمنحدراتهاالجولان

وتغطي2،اكم1762مساحتهاتبلغ.فلسطينفىالأردن

خصبةمساحةعلىتحتويكماسطحها،معظمالصخور

،سوريعرى006.41حواليبهايعي!ش.صغيرة

ئحتل.إسرائيلي6.9..وحوالى

زمنمنذسوريامنجزءاالجولانمرتفعاتكانت

زراعيةمستوطناتياقامةالإسرائيلىالاحتلالوبدأ،قديم

وذلكسوريا،معحدودهاقربعليهاالمتنازعالمنطقةفي

وكانت.أم489عامالإسرائيليةالعرييةبعدالحرب

المستوطناتعلىأسلحتهانيرانبفتحتقومالسوريةالقوات

السورية.الجولانمرتفعاتمن

الجولانمرتفعاتالمعتديةالإسرائيليةالقواتاغتصبت

وقامتأم،679عامالإسرائيليةالعربيةالحرببعد

ذلكعلىسوريااحتجا!رغمام،819عامبضمها

يادانةالدولىوالمجتمعالمتحدةالأممنقراراتوصدور

عسكريةبأعمالإسرائيلقامتكما.الإسرائيليالضم

نفسها.المنطقةفيزراعيةونشاطات

السوريالطرفينبينكثيرةاجتماعاتعقدت

سلميحلإلىللوصول،ام399عاممنذوالإسرائيلى

ولازالت.العربيةالسوريةللأرضالجولانبموجبهتعود

أصبحأنبعدخاصةالمتفاوضينبينمتعثرةالمحادثات

الآمالومازالت.إسرائيللوزراءرئيسانتنياهوبنيامين

116ميلوكا،جولجى

السوريةالأرضإلىالجزءهذاعودةعلىمعقودةالعربية

العردية.

تسويقمدينةجودبيرنمدينةتعد.مددئة!جولييرن،

ارتفاععلىتقعأستراليا.فيويلزنيوساوثولايةفيمهمة

وبركولنديلينهريملتقىعندالبحرسطحفوقم638

سيدني.غربجنوبكم002حوالىبعدعلىمولواري،

مهمطرقملتقىوهى.نسمة453.21سكانهاعددييلغ

الرئيسية:المراكزتربطالتيالحديديةالسككفيهاوتتقاطع

لمنطقةتجاريامزكزاجولبيرنتعتبر.وملبورنوكانبراسيدني

الرعويةالمناطقبعضتشملمنطقةوهيالجنوبيةالسهول

الصوفأنواعأحسنوتنتجاستراليا.فيالجيدةوالزراعية

تجارةوتدعم.والعلفوالغلالالبقرولحوموالضأن

أسواقأكبرمنتعتبرالتىالمدينةاقتصادوالمواشيالصوف

حواليالصوفمستودعاتتدخل.المحليةالصوف

العالم.فيالصوفأنواعأجودمنسنويابالة175ء...

التيالزراعيةالمنتوجاتبتصنيعالمدينةفيالصناعاتوتقوم

.المجاورةالمناطقفيتنمو

كماالجنوبيةالسهولمنطقةالمدينةمؤسساتتخدم

سجنإلىبالإضافةالمدارسمنالكثيرفيهايوجد

متقدمة.مقرراتلتدريسوكليةومستشفى

فينهريناسمالجولبيرننهر!.الجوبن،

الروافدمنوهوويلزنيوساوثفيجولبيرننهرأستراليا.

فكتوريافيجولبيرننهريرتفعالهنتر.لنهرالرئيسية

الأستراليةالألبجبالفىسنجلتونجبلمنبالقرب

بالقربموراينهرلمقابلةكم065حواليإلىويجري

أشوكا.من

للريمنطقةأكبرللريموراي-جولبيرنمنطقةتعتبر

يوجدكماهكتار،.0008منأكثروتغصأستراليا.في

معظموتشمل.الزراعيةألحشرالياأراضىأغنىبعضفيها

فيتنموالتيوالكمثرىوالخوخالمشمشمنتجاتها:

.والخضراواتالبقرولحومالضأنإلىبالإضافةأستراليا،

شيبارتون.هيجولبيرننهرعلىالرئيسيةوالمدينة

عامبناؤهتمالذيجولبيرنخزانهومهمخزانوأول

سدفهوسدأكبرأما.الخدمةفييزالولاام،988

م97ارتفاعهولملغأم569عامإنشاؤهتمالذيإيلدون

الماء.من3م.00058.6.9383ويسع

طبيبأم(.629-481)4كاميلوجولجي،

جائزةنال،والأمراضالتشريحعلمفىمختصإيطالي

الأعضاء(وظائف)علمالفسيولوجيافي)بالمشاركة(نوبل

بتركيبالخاصةلدرالمماتهنتيجةأم609عاموالطب



جون،جولد261

لصبغطريقةاستحدثأم873عاموفى.العصبيالجهاز

ثم.المجهريةالدراساتلأغراضالفضةبنتراتالأنسجة

الأعصابلأطرافوصفاوقدمجولجي،خلايااكتشف

بالأمثلة،شرح،أم886عاموفى.والعضلاتالأوتارفى

وتركيبها.الملاريا،جرثومةحياةدورة

لمايطاليا.كورتينوفىجولجيولد

طيورعالمأم(.881-018)4جون،جوللى

جميعفىالطيورعنبالرسومموضحةكتباوضع،بريطانى

بستانئا،عملهوبدألمحانجلترادورستفىولد.العالمأنحاء

حثط.لندنحيوانحدائقجمعيةمعحيواناتمحنطثم

(أم832-1831)الهملاياجبالحيواناتمنرأسمائة

جولدزارالهملايا.جبالمنأرسلتجلودعلىاعتمادا

رسوماتوبمساعدة.ام048إلى8381عاممنأستراليا

إكمالاستطاع،إليزابي!،زوجتهبهاقامتالتيالطيور

عاممجلداتسبعةفينشرالذيأسترالياطيوركتاب

أعماله.أشهرمنوصار،م8481

أمريكىمالطخبير.(م2981-6381)!جي،صد

القرنأواخرفىالرئيسىالحديديةالسككمالكصار

علىيسيطركانام882عامففى.الميلاديعشرالتاسع

.المتحدةالولاياتفىالحديديةالخطوطمنكم000.42

معظمفىملتويةبطرقوسلطهثروتهعلىجولدتحصل

.الأحيان

ديلاويرناحيةفىروكسبيريمنبالقربجولدولد

بدايةفيالحديديةبالسككالمتعلقنشاطهوبدأ.بنيويورك

فىأسهمبشراء،الميلاديعشرالتاصيعالقرنمنالستينيات

نأبسرعةواستطاع.الصغيرةالحديديةالخطوطمختلف

إلىإضافةواشنطن-رتلاندحديدسكةخطعلىيسيطر

وحققالخطينهذينباعثمسراتوجا،-رينسليرخط

رفاقه؟مناثنينإلىجولدانضمام867عاموفيربحا.

إريخطمجلمإدارةفىدروودانيلفسكجيمس

جديدةأسهملمحاصدارقامواالتالىالعاموفي.الحديدي

منفاندربلتكورنيليسالمالىالخبيرلمنعقانونيةغيربطريقة

التلاعبنتيجةالملايينجولدكسب.الخطعلىالسيطرة

القضائية،الدعاوىمنلسلسلةنتيجةأنه،إلاإري،بألممهم

ام872عامإريخطعلىالسيطرةعنللتخلياضطر

للخط.الدولاراتمنملايننعدةوإعادة

وآخرينفسكمعجولدتآمرام986عامفى

شراءطريقعننيويوركفيالذهبسوقعلىللسيطرة

إثارةإلىأدىمما،نيويوركمدينةفىالموجودالذهبجميع

فيهتكبدالذيسبتمبر،42فىالسوداءالجمعةاضطراب

جمعجولدأنإلا،الفادحةالخسائرالمستثمرينمنالالاف

الذهب.فىمضارباتهمنثروة

فيالأسهمشراءفيجولدبدأأم873عامفى

التىالغربيةالخطوطبينومن،الغربيةالحديديةالخطوط

والاتحادالباسيفيكيدنفرخطعليهاسيطرأوامتلكها

التافكلشرالقرنمنالثمانينياتوفى.الباسيفيكى

اتحادشركةعلىسيطرتهيفرضأنجولداستطاعالميلادي

فيالجيدةالحديديةللسككخطوطوعدةالغرييةالبرق

.نيويوركمدينة

المستشرقينبرز)أقلاستشراا:نظرا0زصصد

.لمتعصبين(ا

الرممنأقصىفىتقعأمشراليةمدينةووست!جولد

نسمة.33263.1سكانهاعددييلغلكوينزلاند.الجنولي

علىكم04بطولوتمتد2كما23مساحتهاتبلغ

إلىالشمالفىبوينتبرادايزمنالساحلىالشريط

أصبحتويلز.ونيوساوثكوينزلاندحدودعلىكولانجاتا

ومناظرهامنتجعاتهابسببكبيراعالمياسياحئامركرا

والتصنيع.كالصيدالحرفبعضبهاتكثر.الجميلة

م(.0991-091)8جوزيفارثر،جولدبيرج

وقاضياللعملوزيراكان،أمريكيدبلوماسىمحام

عينه.المتحدةالأملدىلامريكاوسفيراالعليا،للمحكمة

قاضياثمأم،619عامللعملوزيراكنيديجونالرئيس

ترك.ام629عامالمتحدةالولاياتفيالعلياالمحكمةفى

ليندونالرئيسطلبعلىبناءالعلياالمحكمةلدىالعمل

الأملدىلأمريكاسفيراليصبحام659عامجونسون

الحزبرشحه،ام689عامالوظيفةمناستقال.المتحدة

منافسهأمامفشللكنهنيويوركلمدينةحاكماالديمقراطي

روكفلر.نيلسونالجمهوري

بالتوسطبمهارتهأم619عامحتىجولدبيرجعرف

الكونجرسمستشارأصبححيث،العماليةالنزاعاتفي

عامأمريكافيالحديدوعمالالصناعيةللمنظماتالقانونى

المنظماتدمجإلىدعتالتىالمباحثاتدعم.ام489

.ام559عامالأمريكيالعملاتحادمعالصناعية

نورثجامعةفىوتخرجشيكاغو،فيجولدبيرجولد

عامإلينويبولايةإيفانستونفى،القانونقسم-وسترن

.م9291

كاتبام(.477-0731)أوليفر،جولدسميث

تعد،والحيويةبالجمالتتسمكثيرةأعمالأأصدرأيرلندي

علىالرواياتأجملمنتتمكنحتىتتمسكنروايته



613الجولص

قرويوجيهقصريدخلخجولشاببطلها.الإطلاق

فندقموظفأنهعلىالقصرسيدفيعامل.فندقأنهعلى

الرجلمسرحيةأعمالهومن.كخادمةالجميلةابنتهويعامل

منسواهامثلالنجاحمنتلقلمالتيام()768الطيب

الإبداعية.أعماله

تضحكأنالمسرحيةمهمةأنسميثجولداعتقد

مألوفةأصبحتالتىالحزينةالمسرحياتهاجم.الناس

الضحكبينموازنةمقالتهفي،لندنمسرخعلى

كاهنهىواحدةروايةكتب،العاطفيةوالمسرحية

الحياةتتناولجذابةقصةوهيام()766ويكفيلد

التيالطالعسوءوحالات،بريمورسلعائلةالبسيطة

مثلذاشخصا)القس(الأبيكونحيثتداهمها،

التيالرقيقةبالعواطفالروايةتزخر.حكيمةوفلمسفة

والشجاعة.التواضعإلىتدعو

القريةسميتطويلةقصيدةسميثجولدنظم

الناتجةالشرورتكشفالتي،الريفحياةتتناولالمهجورة

لقريةجميلةصورةوترسم.والترفبالمالالناساهتمامعن

التجارية.الاعتباراتتدمرهاأنقبلزراعية

العالممواطناسميحملكتابأم762عامظهر

حيث،سميثجولدكتبهاالتيالمقالاتمنمجموعةوهو

فقدالإنجليز،الكتاببعدفيمااتبعهالذيالأسلوباتبع

واصفالأهلهوكتبإنجلترازارصينىرجلشخصيةتناول

عرضقديكونوبذلكشاهدها،التيالغريبةالعادات

.عاصرهالذياللإنجليزيالشعبفيراهاالتيالعيوب

كليةودخلبأيرلندا.باليماهونفيسميثجولدولد

عاملندنإلىورحل.دراستهفيجادايكنلملكنه،الطب

ولجأ،الطبمهنةمزاولةجدوىغيرمنحاول،أم756

أولوحاز.حياتهمستلزماتلتأمينالمجلاتفيالكتابةإلى

التيام(،)764الرحالةالفلسفيةقصيدتهعنتقدير

اكتراثهلعدمكثيرةديوناتحملمشهورا.مؤلفابعدهاأصبح

الذيالشهير،الأدبىالناديإلىانتمى.المالبجمع

.جونسونصمويلحولأعمالهتركزت

.الأدب،الإنجليزي:أيضاانظر

من.(م4791-2881)صمويل،جوللىوين

علىبقدرتهاشتهر،الأوائلالأمريكيينالأفلاممنتجيأشهر

كثيرنال.مبدعفريقفيوالممثلينوالكتابالخرجينتجميع

كوبر،جاري:أمثال،أفلامهخلالمنالشهرةالنجوممن

منشهرتهنال.بولولوسيلليأوبيرونميرل،كايداني

ويذربخمرتفعاتام(،)37!المسدودالطريقأنلامه

سنيأحسنام(؟)419الصغارالثعالبام(بم)939

ام(.)559والدمىالتثبيتحبالام(،)469حياتنا

اسمهبولندا،عاصمةوارسو،فيجولدوينولد

عشرةالثالثةفىوهوسافرفي!ق،جولدصمويلالأصلي

أولإنتاجفيوساعدالمتحدةالولاياتإلىعمرهمن

ا!لتزوجالأبيضالرجللهوليوودالطيعيبالحجمالأفلام

الأخوينمعأنشأام(.9)13حمراءأمريكيةهنديةمن

أفلامشركة،ام719،المنتجينمنواثنينسيلوين

عنأم239عامجولدوينانفصلثمماير.جولدوين

منتجاتليكون.م.جمشركةلينشئمايرجولدوينشركة

السينمائي.للإنتاججولدوينصمويل

ام(.399-1191)وليمالسيرنجولدينج،

العقلبينالصراعكتاباتهفييعالجبريطانيروائي

مالمالحياةسيدمرانوالغريزةالعقلأنإلىتوصل.والغريزة

نوبلجائزةجولدينجنالجماحهما.الضميريكبح

.ام839لعامللاداب

(ام)549الذبابملككتابهفيجولدينجيتناول

ويفقد.جزيرةإلىسفينتهمبهمجنحتأولادقصة

ثم،بدائيةحياةويمارسونالأخلاقيةالقيمجميعالأولاد

لشكلالتخططفييكمننجاتهمعنصرأنيتذكرون

صيادين:فريقينإلىجماعتهمتنقسمما.حضاري

وقتبعدقتالينشب"مفكرين"الناروموقدي"عمال"

ستارالحضارةبأنالقصةوتوحي.الفريقينبينقصير

.للإنسانالفطريللعنف

فيماينور،كولمبسانتمدينةفيجولدينجولد

التالية:الرواياتأيضا،أعمالهمن.بإنجلترا،كورنوولمقاطعة

الحرالسقوطأم(،59)6مارتنبنتشرام(؟59)5الورثة

(ام)979الظلاممرئيأم(،69)4القمةام(؟)959

قصيرةرواياتثلاث-العقربالإلهام(بم819)الهرم

.أم889عامفارسلقبعلىحصلأم(.)849

حيث،الطلقالهواءفيالرياضيونيمارسهالعبةالجولف

حفرةفىلإدخالهاصلبةصغيرةكرةبضرباللاعبيقوم

الضربويكونالضرباتمنممكنعددبأقلمعينة

باللعبة.خاصرفيعمضرببولمماطة

فىشعبيةالرياضيةالألعابأكثرمنالجولفيعتبر

الرجالمنالملايينويشارك،الغربفيخصوصاالعالم

بوصفهابهاويتمتعون،اللعبةهذهفيوالأطفالوالنساء

هذهبمشاهدةيتمتعكما،الترويحأشكالمنشكلا

.الناسآلافالشعبيةالرياضة

حيثمناللعبساحةبشأنمعينةقاعدةلاتوجد

مرقمةحفرة18علىمعظمهاويحتوي.الشكلأوالطول

الكرةبوضعالواحدةاللعبةدورةوتنتهي،18إلىامن



لجولفا461

مثل،الساحةفىمعينةعوائقوتوضعالحفر.هذهجميعفي

.المياهبركأوالوحلأوالصغيرةالتلال

الكرةمنالجولفبلعبةالخاصةالمعداتتتاثف

فيتقريباموحدانوقطرهاالكرةوزنأنكما،والمضرب

جم9.45وزنهايتجاوزألايجبإذ،كافةالعالمأنحاء

أما،معينةبطريقةمصنوعةوهىسم27.4وقطرها

بأشكالمجموعةهيئةعلىرفيعقضيبفإنه،المضرب

اللعبأثناءالضرباتفىاستخداماتهاحعسبمختلفة

للإمساكطرفيهأحدفىمقبضمعالحديدمنويصنع

المضربيصنعوقدالكرةلضربالاخرالطرففىورألر

أيضا.الخشبمن

لعبة:أساسيتينبطريقتيناللعبيكون.اللعبطريقة

مقابلفريقأووأحدشخصفيهايلعبالتيالتكافض

أهدافعلىيحصلالذيوالجانباخر.فريقأوشخص

الضلعبةالثانيةالطريقةوتسمى.اللعبةفىيفوزأكثر

عد!أقلمنهيطلبالذياللاعبهوالفائزيكونوهنا

اللعبة.لإكمالاللازمةالضرباتمجموع

الج!فيبهاالمعترفالمنافساتمن.المنافسات

المفتوالأمريكيةوالمنافسة،الأساتذةمنافسةللرجال

مشجمعيةوبطولة،المفتوحةالبريطانيةوالمنافسة

وا!المحترفينمنللاعبينويسمح.الأمريكيينالجولف

والبريطالأمريكيةالمفتوحت!تالممافستينفىالاشتراك

المنافسةأما.الأساتذةمنافسةفىللاشتراكيدعونوقد

فتقتصرالأمريكيينالجولفمحترفىجمعيةبطولة

المحترفين.

بامعظمفيالشبابمنللهواةمنافساتتوجد

دمنافساتفيالمحترفوناللاعبونيدخلوقدالعالم

الرياضة.بهذهخاصة

اللاءيرأقبونوهمالمشاهدينآلال!تجتذلصقداليمنن(،)إلىللجول!مماراة-الترولإلشائعةألواعومنالممتعةالرياضاتمنالجولفلعبة

اليسار(.إلى)بعنايةمعدةحميلةملاعبعلىمإلأصدقاءالوديوالتمافسبالتدر!الكثيرونويستمتع.الهواةأوالمحترفيرالماهرين
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إلىاللعبةأصلالمصادربعضترجع.تاريخيةنبذة

وأسكتلنداإنجلتراأجزاءبعضحكمواالذينالرومانعهد

فىلعبةيمارسونهؤلاءوكانم،004إلىم43سنةمن

معمثنئاقضيبافيهايستخدمونباجمانيكاتسمىالشوارع

مؤرخونويرى.بالريمقومحشوةالجلدمنمصنوعةكرة

فرنسيةأوهولنديةرياضةإلىيرجعاللعبةأصلأنآخرون

هذهأنهوالسائدالاعتقادأنغيرغيرها.أوبلجيكيةأو

نادأولتأسسوقدأسكتلندا.فيوتطورتنشأتالرياضة

،ام474سنةأسكتلندافيأدنبرهمدينةفيللجولفمنظم

باللعبة.الخاصةالقواعدمرةلأولالناديوضعحيث

عامللجولفالمفتوحةبالبطولةفازبريطانىأول

للجولفنادأولوتأسس،باركويلياسمهكانام086

أمريكاوفى.ام982عامالهندفيبريطانياخارج

وتأسعست،الميلاديعشرالثامنالقرنمنذاللعبةمور!مت

أحدأدخلوقد.ام498عامالأمريكيةالجولفجمعية

وقد،ام847سنةأمشرالياإلىاللعبةهذهالأسكتلنديين

ا!لفلاعبيأفضللقبنورمانجريجالأستراليحاز

.ام869سنةالعالمفى

أواخرإلىعالمياالجولفلعبةعلىالأمريكيونسيطر

كثيرونمنافسونظهروقد،العشرينالقرنمنالسبعينيات

وبالستدوسالأسترالينورمانجريجمثل،أخرىأقطارفي

،أم089عاموفي.وغيرهمالألمانيولانجرالاسباني

منافساتالأمريكيةالجولفمحترفيجمعيةنظمت

أتاحمماعاما،خمسينعلىأعمارهمتزيدالذينللاعبين

للملاعبللعودةوالستينياتالخمسينياتللاعبيفرصة

سنيد.وسامبالمرأرنولدمنهمبرزوقد.أخرىمرة

الموسوعةفيع!لةذاتمقالات

بيب،زاهاريسأرنولدبالمر،

جاك،نيكلوسبوبيجونز،

برياتنموشوكةشكلعلىجنبةالأورويىالجولق

بزوائدمغطاةقاتمةخضراءكثيرةأغصانولهاأوروبافي

أزهارولهاأكثرأوواحدمترارتفاعإلىتنمووهي،خشبية

رائحة.ذاتصفراء

موسيقار.(-م9391)جيمس،يجولوا

فىالنايعلىعازفأشهربوصفهبهمعترفأيرلندي

وعزفالشماليةأيرلندافي،بلفاستفيولد.عصره

العاشرةوفي.محليةموسيقيةفرقةفيوالمزمارالنايعلى

.النايعلىللعزفأيرلنديةمنافسةكمسب،عمرهمن

ابتعثولكنه.عشرةالرابعةلممنفيالمدرسةجولوايترك

الرئيسىالنايعازفأصبح.وباريسلندنفيللدراسة

الموسيقيةوالفيلهارمونكالموسيقيةلندنسيمفونيةفى

أوركسترامعالرئيسىالنايعازفوكان.الملكية

ومنذ.ام739إلى6791عاممنبرلينفطفيلهارمونك

فيالمنفردالعزففىعالميةشهرةحققام،739عام

البثخلالومن،والأسطواناتالموسيقيةالحفلات

.والتلفازيالإذاعى

القراصنةكان)كيفالقرصانانظر:روص.!جولي

(.يعيشون

عارضرومانيإمبراطورآخرم(.363-331)!جوليان

الإمبراطور)الكبير(الأولقسططينابنوهوالنصرانية

.م331عاموقننهاالنصرانيةأجازالذي

لكنهنصرانياتعليماوتلقىالقسططنيةفيجوليانولد

عمهابننصبهسرا.النصرانيةالمعتقداتيعارضكان

عنومدافعاحاكماقيصراالثانيقسطنطنوسالإمبراطور

يكونأنقواتهطالبتوقد،بأهميتهشعروهناك،الغالبلاد

لكنالأهليةالحربوقامتم361عامإمبراطورا

نفسها.السنةفيماتقسططنوس

وتقدمانتشارإيقافإمبراطورابوصفهجوليانحاول

ومنع.الرومانيالدينبتقويةوذاكالنصرانيةالديانة

حدوضعأيضاحاول.المدارسفيالتدريسمنالنصارى

منشهرا18خلالالرفاهيةوأعاد.حكومتهفيللفساد

النهرينمابينبلادفىالفرسيقاتلوهوومات.حكمهفترة

معارضةفترةعلىالستارأسدلجوليانوبموت(،)العراق

الرومانية.الإمبراطوريةفيللكنيسةالحكام

4891عاممنهودندامدكة(.-ام09)9جوليائا

تخلفلكيطفولتهامنذأعدتوقدام089عامإلى

ولهلمينا.الملكةوالدتها

الشرفدرجةعلىوحصلتليدينبجامعةتعلمت

18العمرمنبلغتعندماالدولةمجلسفيعضواوعينت

وعاشتكندا،إلىالثانيةالعالميةالحربأثناءوذهبتعاما.

هولنداإلىعادتثم،هناك

ولهلميناالملكةتنازلتأنبعد

،ام489عامالعردقعن

صحتها،اعتلالبسبب

بعدالملكةجوليانافأصبحت

بوصفهاأشصعدةأمضتأن

تلبسولم.العرشعلىوصية

فىالتاخلأنالتا!جوليانا

جولياناالملكة.للشعبملكهولندا



لويس،ليتجو661

السبعينناهزعمرعنام089عامالعرش!عنتنازلت

علىواجباتهابأداءلهايسمحلاعمرهابأنمتعللةعاما

بياتركعس.ابنتهاوخلفتها.المطلوبالوجه

مكتشف.م(0071-461)5لويس،جوليت

بأمريكاالمسيسيبىنهرأسفلبعثةقادكنديفرنسي

مكتشفينأول،ماركتجاكوالمنصرهووكانالشمالية

منوأجزاءالمسيحسيبينهرأعلىإلىيصلانالبيضمن

ووسكنسن.إلينويولايتي

كويبكمدينةمنبالقربجوليتولد.الأولىحياته

بفرنساالوقتذلكفىالمعروفةالفرنسيةبالمقاطعة

أدارهامدرسةفيودرس(،الحالية)كندا،الجديدة

بدأصبيا.كانعندماكويبكفياليصوعيونالقساوسة

سنفيكانعندماقسيساليصبحيدرسجوليت

عندماالكليةوتركبعدفيمارأيهغيرولكنه،المراهقة

عافا.22عمرهصار

العظمىالبحيراتمنطقةمنكثيراجوليتاستكشف

الفترةهذهخلالوأصبح.الجديدةفرنساحكومةلصالح

للفراء.تاجراكذلكوعملللخرائطماهراصانعا

منطقةهنودتحدث.والاستكشافالاكتشاف

ينسابعظيممائىطريقعنكثيراالعظمىالبحيرات

النهربلغتهموتعنىالمسي!بىيسمونهوهمالبحر.إلى

غربايجريربماالنهرهذاأنالفرنسيونواعتقدالكبير.

الضرقإلىتجارةطريقويكونالهادئالمحيطفىليصب

الأقصى.

لفرنساالعامالحاكم-فرنتناكديالكونتأرسل

وتم.مجراهويتتبعالمسيسيبىليحددجوليت-الجديدة

جوليت.ليرافقالفرنسيالمنصرماركتالقسيساختيار

ماركتيرافقهجوليتتحركأم673عاممايووفي

بحيرةشمالىإيناسسانتمنزورقينفىاخرونوخمسة

إلىوسكنسنباسمالانيعرفماعبروسافروا.ميتشيجان

المسيسيبى.نص

يجريالنهرأنتجديفهماأثناءوماركتجوليتأدرك

فىيصبربمابأنهواستنتجا.الغربإلىوليسالجنوبإلى

نهرمصبإلىالمجموعةوصلتعندما.المكسيكخليج

الهنودأحدوأخبر.عدائيينهنوداتواجهبدأت،أركنساس

أقصىفييعيشونبيضرجالبوجودماركتالودودين

هؤلاءأنوماركتجوليتوافترض.المسيسيبيجنوب

منبالقرباممتوطنواأممبانيينيكونواأنيجبالبيض

المكسيك.خليج

منخوفاميتشيجانبحيرةإلىالمجموعةورجعت

فىجوليتزورقوانقلب.والأسبانيةالهنديةالهجمات

كلوضاعتمونتريالمنبالقربلورنسسانتنهر

منخرائطجوليتوعمل.رحلتهووثائقخرائطه

نحوبكاملهاالرحلةاستغرقتوقدبعد،فيماذاكرته

أشهر.خمسة

الجديدةفرنساحكومةمنحت.الأخيرةحياتهسنى

مكافأةلورنسسانتخليجفىأنتيكوستيجزيرةجوليت

عام!دسونخلئباتجاهجوليتوسافر.خدماتهعلىله

لبرادورباسماليوميعرفماساحلواستكشفام967

هذهفيجوليتعملوقد.أم496عاموام968عام

عامجوليتتعيينوتم.المائيةالخرائطمنالكثيرالبعثات

المياهوصففيالختصالخاصالملكعالمليكونام796

الملاحةتدريسفىجوليتوعمل.كويبكفىمقرهوكان

بكويبك.اليسوعيةالكليةفيأيضا

م(.6591-981)7إيرين،كوري+جوليو

،الإشعاعمجالفيبالعملالثشهرت،فرنسيةفيزيائية

وبييرلماريبنتاكانت.الصناعيةالمشعةالموادإنتاجخاصة

جوليواقتسمتللفيزياء.نوبلجائزةالحائزينكوري

عامللكيمياءنوبلجائزةفريدريكوزوحهاكوري

.ام359

نأزوجهامعبالاشتراكأم133عامفيواستطاعت

تست!إلبوزيتروناتبموجبهاالتيالشروطيحددا

جسيماتمرورعندتنبعثأن(الموجبة)الإلكترونات

ما349عامالزوجانأثبت.المادةفىالطاقةعاليةمشعة

وقادمشعا.نطراينتجألفا،لأشعةبقوةالبورونتعريضأن

التيالمشعةالاصطاعيةالعناصرإنتاجإلىالاكتشافهذا

نوبل.جائزةعليهااستحقا

مساعدةوعملت،باريسفىكوريإيرينولدت

حيث(،كوريمعهد)الانالرأديوممعهدفيلوالدتها

فيعضوابعدفيماوأصبحتجوليو.فريدريكقابلت

هذهتوجيهاتوتحت.الفرن!سيةالذريةالطاقةلجنة

عامنوويمفاعلأولتشغيلفرنسااستطاعتالمجموعة

.أم489

(ام9!2هـ،ا214-؟)محمودبكرأبو،جومي

العربيةمبادئأبيهعلىدرس،نيجيريإسلامىومفكرعالم

بتفوقتعليمهوواصل،النظاميةبالمدرسةالتحقثم،والفقه

تخرجهبعدعمل.ام479عامالشريعةكليةفيتخرخحتى

مساعداعين.والشريعةالعربيةللغةمدرساثمبالقضاء،

ثمالعليا،الشرعيةالاستئنافمحكمةفىالقضاءلرئيس

عامعيننيجيريا.منالشماليبالإقليمالقضاءرئيسأصبح

الساعدكانالأكبر.البلادمفتىمنصبفيام769
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كا!!فىبلوأحمدوللزعيمالأيمن

37!3ومحاربةاللإسلاميةالدعوة

كأكما،والخرافاتالبدع

"7منظمةإنشاءفيشاركه

كان.الإسلامنصرجماعة

غبممبربركا!المجلصمن:كلفيعضوا

صكاوس!ثج!نرزو!لشؤونالعالمىالأعلى

بمم!إأكأ!تن؟نر؟الفقهيوالمجمعالمساجد،

جوميمحمودأبوبكرالبحوثومجمعمكة،في

،القاهرةفيالإسلامية

للجامعةالأعلىوالمجلس

العلماءكبارومجلس،المنورةالمدينةفيالإسلامية

أحمدوجامعةمن:لكلمؤسساعضواكانكمابنيجيريا.

للشؤونالأعلىوالمستشار،الإسلاميالعالمورابطةبلو،

رئيسهولهمنصبآخروكان،بلادهفيالإسلامية

مؤلفاتعدةلهنيجيريا.فيالتربويالتعليممركزمجلس

بموافقةالصحيحةالعقيدةكتابمنها:الدعوةفي

القرآنوفسرالهوسا،لغةإلىالقرآنمعانيوترجم،الشريعة

.القرانمعانيإلىالاذهانردسماهكتابفي

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.ام879اهـ،704

أسوأأحدبوصفهعرف(.6121-11)67!جون

وقدلاكلاند.جونيمسمىكانماوكثيراإنجلترا.ملوك

الماجناالشهير،الحرياتصكإصدأرعلىنبلاؤهأجبره

ذاكانلكنه،القسوةكثيروكانام215عامكرتا

وحربية.إداريةمقدرة

خلف.الثانيهنريللملكالأصغرالابنهوجون

للنرويجودوقالإنجلتراملكاالأسدقلبريتشاردأخاه

جونفقد.سيئةبطريقةحكمهبدأوقد.ام991عام

آرثرأخيهابنبقت!الفرنسييننبلائهمنكثيرولاء

فيليبفرنسا،ملكوأعلن.الملائمةغيروبسياساته

وفقدجونوهزم،جونالملكعلىالحرب،أوغسطس

إقليمعدامافرنسافيالبريطانيةالممتلكاتكل

أكويتين.

صرأعفىوضعتهإنجلترافيخاصةسياسةجوناتبع

ما802عامالباباووضع.الثالثإنوسنتالبابامع

البلادحرمالذي)الحرمان(الكنيسةماتسميهتحتإنجلترا

الكنيسة.خدماتمن

خدماتمنجونبحرمانتعليماتهالباباأصدر

حاكمابوصفهمقدرتهحينهاجونالملكوأظهرالكنيسة

يكبحوظل،الخضوعقبولعلىأسكتلندافأجبرقويا،

أثارتوقد.القويةقبضتهتحتأيرلنداووضعويلز.أمراء

الإنجليز،النبلاءبينالرضىعدموسيطرتهالمستبدةسياساته

التىالفرنسيةالأراضيعلىسيطرتهإعادةفيفشلوعندما

منوكثيرالنبلاءمعظمضدهثار،أم421عامفقدها

.النصارىالدينرجال

الموافقةعلىام215عاميونيو15فيالملكأجبر

التايمز.نهربجانبرنميدمروجفيكرتاالماجناعلى

الأميرساعدوقد.النبلاءجونحاربقليلةأشهربعد

وبدا،النبلاء-أوغسطسفيليبوريث-لويسالفرنسي

لندنفيأعداءهحاصرجونلكنالنصر،منواثقا

سلمعرشهلكنفجأةجونمات.المجاورةوالمقاطعات

الثالث.هنريلابنه

روكبمانوعازف(.-ام)479إلتونجون،

فنانيأكثرأحدبوصفهشهرةاكتسب.بريطاني

القرنمنالسبعينياتخلالنجاحاالتعسجيلات

يصلجماهيرالموسيقيةحفلاتهجذبت.العشرين

أدائهبسببانتقد.نسمة000.004إلىعددها

حياتهوأسلوبالهمجيةوملابسهالمسرحعلىالمتهور

بريطانيافىأبداتكنلمموسيقاهلكن.للجدلالمثير

.خلافموضوع

يعزفوبدأالتقليديالبيانوعزفعلىجونتدرب

منالستينياتمنتصففيبلوسولوجيمجموعةمعالبيانو

العشرين،القرنمنالستينياتأواخروفي.العشرينالقرن

توبين.بيرنيالغنائىالشاعرمعناجحةشركةجونبدأ

ام(.)079أغنيتكبمفردهلجونناجحعملأولكان

مازلتوأناالزرقاء،العيونالاخرىنجاحاتهشملت

واقفا.

وداعاشمملتالمسجلة)أسطواناته(ألبوماتهأفضل

الأصفر.الطوبشارع

لندنشحماليبنرفيدويتكنيثريجينالدجونولد

اللجنةرئيسكان،القدملكرةوحماسهلنشاطهونظرا

،ام)769عاميبينللناديرئيساثمواتفورد،لنادي

ام(.099

الطرفمنبالقربمرتفعةمنطقةأوصكروثس!جون

تبعدأسكتلندا،فيالرئيسيللبرالشرقيالشمالي

لمنزلموقعوهى.كورنوولفىإندلاندزمنكم1)504

جونيسمىهولنديرجلبناه،واجهاتثمانىمن

مصبساحلعلىأوغروتحي!جونمنطقةتقع.أوغروتس

الرئيسيةالأسكتلنديةالأراضيبينيفصلالذيبنتلاندنهر

.الشمالفيأوركينوجزر



إدوينأوغسطسجون،618

تعتبرأو!كروتسجون

البريطهانيللتراثودقا

الجزءفينقطةأبعد

منالشرقيالشمالى

تحتويوهيبريطانيا،

فيمنزلآخرعلى

.الأسكتلنديالجانب

ام(.619-)1878إدوينأوغسطسجون،

صوربرسماأساسااشتهرويلز.فيولدبريطانىرسام

برناردجورج؟جورجلويدديفيد:لوحاتهشملتالمشاهير.

.توماسوديلانييتسبتلروليم،نورمانمونتاجيوشو،

جيدةترجمةوتعتبربالواقعيةرسمهاالتىالصورتميزت

للشخصية.

عاشلكنهبدايفد،تينبيفيجونأوغسطسولد

صورايرسمالأحيانبعضكان.لندنفيحياتهمعظم

حفرأعمالببعضيقوموكانأخرىمواضيعتحوي

أيضا.الخطوط

اتحادنيلاعب(.-أم)459باري!ن،

أفضلبوصفهشهرةاكتمسببريطانيا.فىالويلزيالرجبي

خارجيامساعداظهيرالعبزمانهفي.بريطانيلاعب

الستينياتخلالللرجبيوكاردفليانليلأندية

عشرينفيجونسجل.العشرينالقرنمنوالسبعينيات

لناديكذلكجونلعبلويلز.هدفاتسعيندوليةمباراة

لايونز.بريش

هاندسكروسمنبالقربسفنيثنفيجونولد

تسجيلفيوذكائهالجريفيبمهارتهواشتهربدايفد،

اعتزل.الكرةلركلالمنالسبوتوقيته،الساقطةالأهداف

.أم729عامالعالمىالرجبيلعبجون

.الإنجليزيوالشعبلإنجلترااستخدملقبفي!جور

.الميلاديعشرالسالغالقرنفىبلجونلقباستعمل

الفكرةثبتأسكتلنديكاتبوهو،أربتنوتجونلكن

كتيباتأربتنوتنشرأم712عامفيبل.لجونالشائعة

ونشرت.الأسسبانيةالخلافةحربنهايةعنفيهادافع

هذافى.بلجونتاريخباسمأم712عامالكتب

شريفا،مرحامزارعابوصفهإنجلترابلجونيمثل،الكتاب

تنيل،جونالسيرصوروقد.الطبعوحادالتعاملواضيح

الميلاديعشرالتاسعالقرنفيبنشمجلةلدىالرسام

سيدصورةفيبلجود

رسوماتفيأما.جليل

كاروثرسفرانسيسالسير

صصفينشرهاالتي-جولد

"3جازيتوستمنسترجريدة

زو+"،"التامئكلشرالقرنأواخرفي

لإلا؟فقد-العشرينالقرنوأوائل

ز!كا"؟سقبعةلابسابلجونظهر

،!زر!3-مشقوقةخطافيةوسترةعالية

فيربنطالهومدخلاالذيل

كا!،لأء!ء--3الخيلركوب)حذاءحذائه

العلمسمظهرا(الساقينعالي

لعامةالرمزيةالشخصيةبلجونعلىأحياناالإنجليزي

.الإنجليزيالشعب.صدريته

الكنيسةبابا(.-ام29)0النائيبولجون

فىولد.أم789عامالمنتخبالكاثوليكيةالرومانية

السادسأدريانمنذإيطاليغيرباباوأصئأولبولندأ،

بولجونجعلهولنديا.كانالذيأم(1-523)522

07منأكثرإلىبالسفرالعالممنيتجزألاجزءاالبابوية

ينتهجباباأولبذلكوهو،الناميةالدولمنمعظمهادولة

وقد.العشرينالقرنفيالكنيسةتاريخفيالنهجهذا

،ام839عام،الوسطىأمريكاالرحلاتهذهشملت

،ام099عاموإفريقيا،ام989عامالأقصىوالشرق



916نيغوإ،جونز

الرحلاتهذهالبابااستخدموقد.أم899عاموكوبا

الكاثوليكية،الرومانيةللكنيسةالعالميةالشخصيةلإبراز

.الناسمنكثيرإلىبنفسهالإنجيلرسالةولإيصال

الحكومةمعام849عامالثانيبولجونتفاوض

الكنيسةبفصلللاعترافجديدةاتفاقيةبشأنالإيطالية

الدولة.عن

،ام819مايوفيلقاءاتهأحدفيناريبطلقأصيب

.الحادثهذاآثارمنتماماالباباوشفىكبيرا.جرحهوكان

أمروقد،المحافظيناللاهوتيينأكثرمنبولجونيعد

الكاثوليكاللاهوتعلماءمنمجموعةتعاليمببحث

الجامعاتفيتدريعسهماعتماداتو!ححبت.البارزين

عقيدةمعتتفقلاتعاليمهملأنالحالفىالكاثوليكية

قبولهعن،الأحيانأغلبفيبولجونعبروقد.الكنيسة

الحديثةالوسائلاستخداممعارضاالبابواتمنكثيرلتعاليم

النسل.لتحديد

نأفىوالرأسماليةالماركسيةمنكلابولجونتحدى

جديد.عالميبنظامونادى.العالمفقراءأوضاعمنيحسنا

.وبعدهأنتخابهقبلالشيوعيةبولندالحكومةمعارضاكان

هذامناقشةخلالالأديانلحريةقوئامسانداأيضاوكان

-6291عامالثانيالفاتيكانمؤتمرفىالموضوع

.ام659

منبالقربببولنداوادوواسفيبولجونولد

جوزيفكارولهوعائلتهواسمالعلماسمهكانكراكو.

أسقفاأصبحكماام469عامكاهناعينوقدوجتيلا،

عامكراكولأساقفةورئيساأم،589عاملكراكومساعدا

.ام679سنةوكاردينالأ،ام469

الثالثجون

-4621)سوبيسكي

بولنداملكام(.696

عقدأم(.696-)1674

الإمبراطوريةرأسمعتحالفا

ما683عامالرومانية

الأتراكمعحرباودخل

تقدمهموأعاق.العثمانيين

فيينا.نحو

لموبيسكيالثالثجونفيسوبيكيولد

بجاليسيا.أوليسكو

)حياته(.كريستوفر،كولمبوسانظر:.الثاليجون

مدك(.ام826-)9176؟السادسجون

علىاستولى.ام-826ا681عاممنالفترةفيالبرتغال

عندماام،297عامالعرشعلىوصيابوصفهالسلطة

الأولى.مارياوالدتهالجنونأصاب

،م7018عامالبرتغالنابليونجيوشهددت

ورفع.برتغاليةمستعمرةكانتالتيالبرازيلإلىفهرب

بعففيهاوأدخلمملكةمستوىإلىالبرازيلجون

والعشقل.ام182عامالبرتغالإلىعادثم،الإصلاحات

عامعليهاإمبراطوراوأصبحبالبرازيلالأولبيدروابنه

.أم282

إنجليزية،مةرسا.(م9391-6781)!لن،صن

مواضيعماكانتكثيرا.الأشخاصصوربرسماشتهرت

أكثركانت.منفرداتصغيراتوفتياتراهباتلوحاتها

أوغسطسالفنانأخيهامنالعكسوعلى.ذاتيةصورها

أعمالهاتعرفلم.عزلةحياةغوينعاشتفقد،جون

بحساسيةغوينرسمتحياتها.خلالوالذيوعالانتشار

خفيفة.رماديةألوانامستعملةبالغة

بمنطقةبدايفد،وستهافرفوردفيجونغوينولدت

فيحياتهاأغلبوقضتوباريسلندنفيودرستويلز،

أوجعستللنحاتوصديقةمثالأأصبحتحيثفرنسا،

.رودان

معماريأولام(.652-1)573إنيغوجونز،

الذيالأسلوبأدخلإنجلترا.فيالنهضةعصرفيكبير

إيطالياشماليفيسائداكانالذيالباليديباسمعرف

اسممنباليديمصطلحويأتي.الإنجليزيالمعمارإلى

بالاديو.أندرياالإيطالىالمعماري

جونزمبانيأكثرفيالأسلوبهذاميزاتظهرت

القصرفيام()622هاوسالبانكتنمبنىوهوروعة

.بلندنالأبيض

للمسارحمصممابوصفهمشهوراأيضاجونزكان

المسارحمنصاتوآلياتولأساليبالمسارحولأزياء

جونزإنيغوتصميممن،بلندنالأبيضالقصرفيهاوسالبمانكتنمبنى

وأقواسه.أعمدتهفيالايطهاليالنمطتأثيريعكس



نستلر!،نزجو062

مسرحياتوهي،ماسكيولستسمىالتيالدراميةللمشاهد

.مقنعونممثلونفيهاالأدواربأداءيقومقصيرة

حيمسمنكلبلاطفيأبدعهاالتىالأعمالأثرت

جاءالذيالمسرحيالتصميمفىالأولوتشارلزالأول

لاحقا.

الباليديالمعماريالفنودرسلندنفيجونزولد

ومرةتقريبا،أم006عامإيطالياإلىبهاقامرحلاتخلال

مساحاجونزعم!ط.أم461و1613عاممطفيأخرى

عامإلى5611عاممنلالأوجيمعرللملكمعماريا

عامإلى621ءعاممنلالأوتشارلزوللملكأم625

.أم642

طبيبأم(.589-)!187إيرنستجوئز،

فيالنفسيالتحليلقواعدإدخالفيساعدبريطاني

ومسانداصديقاكانوكندا.بريطانياوالمتحدةالولايات

طورالذيالنمساويالطبيبفرويد،لسيجموندقويا

العقلية،الأمراضلمعالجةألمملوباليكونالنفسيالتحليل

عنأم(579)5391حونزكتبهاالتىالسيرةوتعد

-مجلداتثلاثةفىوهى-وعملهفرويدسيجموندحياة

فرويد.عنالمراجعأوتقمن

منبالقربحاورتونالانيسمىفيماجونزولد

الجامعيةالكليةمنأطباشهادةونالبويلز.سوانسي

تطويرفيالوقتذلكمنذوعم!!ام،009عامبلندن

قبولفىلعدفيماجهودهوأسهمت.النفسيالتحليل

الآخرين.والعلماءالغربيينالأطباءقبلمنفرويدنظريات

النفسيالتحليلجمعيةتأسيسفيجونزساعد

للتحليلالبريطانيةوالجمعيةأم،119عامالأمريكية

التحليللصحيفةمحرراوعمل.أم139عامالنفسي

القائلةنظريتهتؤيدكثيرةمقالاتوكتب،العالميةالنفسي

والأدبللفنأكثرفهمايعطيالنفسيالتحليلبأن

.ال!بداعفيأخرىولمجالات

جوأهـلاعبأم(.091719)2بوبيجولر،

عامفي.اللعبةتاريخفيأطرعبيناأشهرأحدكان،أمريكي

بمسابقةفازالذيالوحيداللاعبجونزأصبحأم039

ومسابقةالمفتوحةوالبريطانيةالمفتوحةالمتحدةالولايات

مشةفيللهواةالبريطانيةوالمسابقة،للهواةالمتحدةالولايات

فيالعالمفيالجولفأحدأثأكبرهدهكانت.واحدة

الفوزهذابعداللعبةواعتزلجونزتقاعد.الوقتذلك

عاما.28عمرهوكانالساحق

عشرةبثلاثأم39و.ام239عاميبينجونزفاز

بمسابقةفاز،الساحقفوزهإلىبالإضافة.أساسيةبطولة

2691وأم239للأعوامالمفتوحةالمتحدةالولايات

،2691للأعوامالمفتوحةالبريطانيةوبا!سمابقةأم912و

،4291للأعوامالأمري!جةالهواةوبمسابقةأم!27

.أم289و2791و291وه

الكاملاسمهوكانبجورجياأطلنطافيجونزولد

مع-اعتزالهبعد-جونزأسس.الابنجونز،تايرروبرت

الوطنىأوجوستاجولفناديروبرتسكليفوردالمصرفي

عاموروبرتسجونزأسسكماجورجيا.فيلأوجولشا

بمسابقةبعدفيماسميتللجول!سنويةمسابقةام349

فيالكبرىالأربعالبطولاتإحدىأ،ن1وهيالأساتذة

الجولف.أحبة

اشتهرأمريكيننان(.أم039)جاسيرجولز،

للأشياءبتصويرهالعشرينالقرنخمسينياتأواخرفي

للولاياتوخريطةاشميوحلقاتالأرقابممثل،العادية

لأنالمواضيعهذهاختار.الامريكيالعلمأوالمتحدة

ويعتقد.بعدينذيبتصويرإيضاحهيم!شالمنبسطسطحها

سطحانبساطتناسبا!سحطحةالأشمياءأنأيضاجونز

أفضل.بش!صلاللوحة

دائمايرونهاالناسلأن،مواضيعهأيضاجولزاختار

منالأشياءجونزأخذ.المسلماتمنأصبحتأنهاأ!درجة

فيمخفردةأشياءلتصبحوفصلهاالاعتياديةمواضعها

بالأشياءمباشرباهتمامجونزنادىوه!صذا.أطوحاتا

.عادةبهتحظىكانتمماأكثرومعاليهاوأشكالهاووظائفها

الكهربائيةالمشاعلمثلأشياء،منتمثالآجونزابتدع

فنتطور.البيرةوعلبالكهربائيةوالمصعاليحأجطارياتاأي

أوائلفيظهرتالتىالتعبيريةالتجريديةالحركةمنجونز

أمرمنيكنومهما.العشرينالقرنمنالخمسينيات

لفترةجونزمهدفقدبمعاديةلأشياءاختيارهفبسبب

الستينياتأوائلفيظهرتأكتيآرتالبوببفنيسمىما

.آرتالبوبانظر:.الشرينالقرنمن

الجنوبية.بكاروليناديلألانفيجونزولد

بحارأم(.297-)1747بولجونجونز،

كانت.الأمريكيةالبحريةبأبىيكىماكثيراأمري!!

وكاملةالمجهزةالألحماطيلمواجهةفيوصمودهشسجاعته

ال!نجليزيالطلبعلىردهصار.ينسىيلاتراثاال!عداد،

للبحريةشهيراشعارابعدلملمالحربأبدألماأنا"!:بالامشسلام

لأمريكية.ا

دمفريزإقليم)الانشايربرايتكيركودفيجونزولد

عمل.بولجونالأصلياسمهوكانبأسكتلندا،وجالوي(

عاموأعطىعافا،21عمرهكانأنمنذالبحرفىجون



126مىا،نجونسو

ىنم!بهإء!يصإس-خ6بن!!صظ!!ش.السفينةقيادةام976

-برممهحأة!?أحدومات.جونالتجارية

؟!عوضى؟قي*س+لاأبعدقليلةأسابيعبعدالبحارة

؟ب؟س*-+!+33فيبالسياطبولجلدهأن

لأءت+!!.الغربيةالهندجزرإلىرحلة

،البحارقتلبجريمةبولاتهم

"""!لمبعدفيماساحتهبرئتلكن

صنزبولبرونعامللبتسيقبطاناوأصبح

سفينةطاقمتمرد.م1773

بجريمةأخرىمرةبولاتهم.البحارةأحدوقتلالبتسى

ليخفىربما،اسمهغيروهناكأمريكا،إلىوهربالقتل

هويته.

إلىللعودةالفرصةلجونزالأمريكيةالثورةقيامأعطى

وأمرأم777عاميونيوفيالرينجرقيادةفتسلمالبحر،

العلمرفعمنأولكانأنهألمحتملومنفرنسا.إلىبالإبحار

السفينة.هذهظهرعلىكانعندماالجديدالأمريكي

بونهومالسفينةقيادةجونزتسلمام977عامفى

بحريةعسكريةقوةأسطولهقابلسبتمبر23وفيرتشارد،

وهاجمت.الشمالبحرفيالسفنلحمايةمواكبةبريطانية

وأفضلأكبركانتالتىالقوةقائدرتشاردبونهومالسفينة

ثلاثلمدةالهجومواستمرجونز.أسطولمنتسليحا

كانت.الحربنهايةبعدالبريطانيونواستسلمساعات

لكن،بحريعميدرتبةإلىجونزلترقيةمحاولةهنالك

ودرس.ذهبيةميداليةجونزوأعطيبالفشلباءتالمحاولة

الفرنسيةالسفنعلىالبحرية)التكتيكات(الخططجونز

رومسياإمبراطورةكاثرينالإمبراطورةوطلبتعنها.وكتب

الأسود،البحرأسطولفيالخدمةأم787عامجونزمن

.بحريعميدرتبةإلىورقتهالأتراكيحاربكانالذي

إلىام978عامفذهبالروسالضباطمعهيتعاونولم

باريس.

ما297عامالجزائرفيأمريكيامفوضاجونزوعين

باريس.إلى،تعيينهقرأريصلأنقبلماتلكنه

مايفلاور.:انظركريستو!ر.جولز،

.ميريأ،بركة:نظرا.ليرويجودر،

الدينية)الطوائف!الدينيةالطائفةانظر:.جولرتاون

تاريحية(.)نبدةغايانا(،الحديثة

م(.7291-581)8هاريالسير،جونسئون

الحكمتأسيسفيمهمادوراأدىبريطانيمكتشف

ما987عاميمابينووسطهاإفريقياشرقىفىالبريطاني

إفريقيامنكثيرةأجزاءجونستوناكتشفوقد.أم609و

والمنطقةزائير-الكونغونهروحوضأنجولا،ذلكفيبما

كيليمنجارو.جبلحول

إفريقياشرقفيلبريطانياقنصلاجونعستونوكان

ساعدوقدأم(.)988عام-حالياموزمبيق-البرتغالية

التي-الشماليةروديسياضمفيالبريطانيةالإمبراطورية

مفوضاوكان،الحاليةملاويونيازألاندرامبيااليومتسمى

عامإلى1918عاممنالبريطانيةإفريقياوسطفي

ومندوبا،تونسفيعاماقنصلابعدفيماوأصبح.أم698

هارييسمىوكان،لندنفىولدأوغندا.فىخاصا

بلندنكنجزكوليدجفىودرس.جونستونهاملتون

الملكية.الأكاديميةومدارس

السبعة.مجموعةانظر:!رالر.جوئستون،

طيارة.م(1491-091)3امي،جوسمون

امرأةأولأصبحتعندماأم039عاماشت!تبريطانية

فيآمياستمرت.أسترالياإلىإنجلترامنبمفردهاتطير

فىبما،عالميةأرقامامحطمةكثيرةأخرىبرحلاتالقيام

كيبمدينةوإلىام،319عاماليابانإلىالطرانذلك

عامكراتشيوإلىام329عامإفريقيابجنوبتاون

موليسون.جيمسزوجهامعأم349

فيودرستبإنجلتراهلفيجونسونآميولدت

عامالبريطانيةالإمبراطوريةوساممنحتشيفيلد.جامعة

.ام339عامتروفيمميجريفجائزةومنحتأم039

المساعد.الجويالنقلإلىآمىانضمتام939عامفي

.طائرةمنسقطتأنبعدالتايمزنهرمصبفيآميغرقت

أستراليا.إلىإنجلترامنممفردهاتطيرامرأةأولكالتجونسونآمي

.يوم.591رحلتهااستغرقت



ورندأ،جونسون622

رئيس.(م5781-8081)روندأ،نسونجو

ديمقراطي،.أم986-1865منالمتحدةالولايات

الحزبقائمةفىأم864عامللرئيسنائباانتخب

لنكولنأبراهامالرئيسشحملتالتيالوطنىالاتحادي

،ام865أبريل15فىرئيساأصئجونسون.الجمهوري

لنكولن.اغتيالبعد

اتهمالذيالوحيدالأمريكيالرئيسجونسونكان

النوابمجلسمنالإدارةوسوءبالتقصيررسميا

أعونجرسامع!أختلافهبسببأسامئااتهامهنشأ.الأمريكي

منالامريكيةالأهليةالحرببعدالجنوبمعاملةكيفيةعلى

جونسودمنحأم،86ءمايوفى.أم1861-865

شمروطعليهمانطقتالدينالجنوبيينلكلىالعامالعفو

خاصة.

شاعرام(.637-1)572بن،جونسون

موتهبعدباقيةسيرتهظلتإنجليزيمسرحىوكاتب

وليمصديقهسمعةوضاهت،الأقلعلىعاممائة

.وتأثيرهشكسبير

تبلغطويلةمدةويقضيباهتماميعملجونسونكان

وكانأ!احد.االمسرحيالعملكتابةفىتقريباالسنتين

بشدةينتقدوكان.واللاتينيةالإغريقيةباللغةبمعرفتهفخورا

نفسه،شكسبيرفيهمبمن،الآخرينالمسرحيينالكتاب

كتاباتهم.فيشاهدهالذيوإهمالهملأخطائهم

منطبعةيعدمسرحىكاتبأولجونسونكان

بأنبالمطالبةوبادرأم،661عامللنشرالخاصةأعماله

مؤس!أيضئاجونسونكان.الأدبمننوعاالدراماتكون

ضمنمنوكان.بلندنتافيرنميرميدفيأدبينادأول

بيومونقفرأنسيسالمسرحياتوكتابرالىوالترأعضائه

فليتشر.وجون

مرحفيالرجالكللهمهمةمسرحيةأولكانت

فيالحياةعنساخرةواقعيةكوميدياوهىأم()895

،واحدةميزةأوصفةتستحثهاشخصيةكلوفيها،لندن

مثلالمتأخرةالساخرةجونسونكوميدياوفى.الغيرةمثل

الكيميائيأم(؟06)9الصامتةالمرأةأم(،06)6فولبوني

الإنسانىالفشلمظاهرمنأصئالمرحأم(،016)

والخرأفة.الطمبرالجهلىمثل،العالمي

لبلاطمقنعةمسرحية03منأكثرجونسونكتب

وظهركثير.الأولتشارلزالملكوبلاطالأولجيمسالملك

.العروضهذهفىالجيدشعرهمن

بمهوراسمثلى،الرومانيينبالشعراءجونسونشعرتأثر

أسلوبهفتبين،فقطبعينيكلىاشربالشهيرةأغنيتهأما

مرثيتهتبينكما،البسيطةومفرداتهبشكلهالكلاسيكي

استخدمهاالتينفسهاالمهارةسنواتالسبعذيلابنه

العميق.حزنهليخفي

أشهرام(.784-017)9صمولل،جونسون

موضوعاوكانبمأيامهفىالمشهورينالبريطانيينالكتاب

صور.بوزويلجيمسصديقهكتبهاشهيرةذاتيةلسيرة

ووحدة،المحادثةفنفيوموهبتهجونسونذكاءبوزويل

غيرشخصيتهونشاطوالأدبوالسياسةالناسعنآرائه

.العادي

علىحتىليتفوقجونسونالميزاتهذهأهلتوقد

جوشواالسيرذلكفيبماعصرهفيموهبةالأشخاصأكثر

سميثجولدوأوليفرجاريكوديفيدبيركوإدموندرينولدز

جونسونأسسهالذيالأدبىالساديمنآخرينوأعضاء

.م4671عامورينولدز

أعمالهأنإلابارزارجلاكانجونسونأنمنبالرغم

أنهجونسونأعلنوقد.روعةأكثركانتكاتبابوصفه

كمسبأج!!منويكتب،المتعةأجلمنيتحدثكان

كان.جيدةكتابةكتبفقد،ذلكمنوبالرغم.العيش

بالحسيكتبوكان.الإنجليزياننثرفىبارزةقمةأسلوبه

التأليف.لياتلمسؤروالفكريالأحلاقى

بمقاطعةليشفيلدفيجونسونولد.الأولىحياته

فىدرس.الكتبيبيعوالدهوكانبإنجلترا،ستافوردشاير

إلىاضطرولكنهام972وام728عامأكسفوردجامعة

مادية.لأسبابالجامعةترك

عاممنبكتاباتهجنتلمانمجلةفيجونسونأسهم

الأساسفىيعملكان.أم743عامحتىام738

العساخركتابهجذبوقد.البرلمانيةالمدأولاتفيمراسلا

الرومانيالكاتببأسلوبكتبهالذيأم()738لندن

سنىفيلهإنتاجأكبروكان.إليهالجمهورانتباه،جوفينال

سافئكامريتشاردحياةعنكتبهاسيرة،الأولىحياته

وكانتأم()974الإنسانيةالرغباتوتفاهةام744

.لجوفينالالعاشرللهجاءبصرانيةمحاكاة

.الأخيرةحياتهسنى

عاممطبينماجونسونعمل

فىأم755وام747

الذيالإنجليزيةاللغةمعجم

العملهذاجلبوقد.آلفه

كبيرةشوةوالضخمال!صبير

الجانبوظهر.لجونسون

فىشخصيتهمنالأخلاقي

الدورية،مقالاتهسلسلة

جونسونصمويل0751)وجههعلىالهائم



623بينزلشدون،جونسون

الحبشةأميرراسيلالرالفلسفيةقصتهوفيام(752-

م(.)9175

فىأساساالإنجليزيالأدبفيجونسونمكانةتكمن

.ام765عامشكسبيروليممسرحياتعننسختهمقدمة

-)9177الإنجليزالشعراءحياةمقالاتهمجموعةوفي

هذهأعمالهفيجونسونآراءبعضوتبدوام(.178

وقوةالتحكموقوةالذكاءشدةفيهاالملاحظلكن،غريبة

اللغةفيالنقادأفضلأحدذلكجعلهحيث،الكتابةوبراعة

لإنجليزية.ا

رحلةفيوبوزويلجونسونذهبأم773عاموفى

الشاطئعنبعيدةجزرمجموعةوهىالهبريدزإلى

عنأنطباعاتهجونسونوسجللآسكتلندأ.الغربىالشمالي

الغربيةأسكتلنداجزرإلىرحلةسماهكتابفيالرحدة

يومياتسماهامفكرةبوزويلكتبوقدأم(،775)عام

.أم785الهبريدزإلىرحلة

.الأدب،الإنجليزي:أيضاانظر

.(-أبم)609كورتيليوفليب،جونسون

بوصفهالامرأولوالتقديرالاعترافنالأمريكىمعماري

المعمارلقسمأصئمديراأم329عامفيمعماريا.ناقدا

قدم.نيويوركمدينةفىالحديثالفنمتحففي

لمعرضكاتالوجاهيتشكوكرسلهنريمعجونسون

ذلكعرفوقدأم(.)329الدولىالطرازسمي

وقامجونسود.صممهمهمعملأولكانلجونسونالزجاجبيت

بولايةنيوكانانفيلهخاصانزلأليكونام949عامالشكلبتصميم

الهندسيوالشكلالأخاذالخارجىالزجاججعلوقد.كولكتيكت

حديثة.معماريةتحفةالبيتهذا

المعمارفىسائداكانالذيبالأسلوبالكاتالوج

العشرينالقرنوأواسطبدايةفيوالأمريكيالأوروبي

.العمارةانظر:.اسمهوحدد

منالأربعينياتأوائلفيمعمارياجونسونأصبح

الزجاجبيتهولهكبيرتصميمأولوكانالعشرينالقرن

كونكتيكت.بولايةنيوكانانفىأم419عامنفذهالذي

فانميسلودويجأعمالعليالتصميمجونصونبنىوقد

العالمي.الاسلوبزعماءأحدكانالذكبرودير

العشرينالقرنمنالسبعينياتفىجونسونوأصبح

بالحداثة.بعدفيماسميتلحركةقائدا

وعناصرالقوسالحداثةبعدمامعماريواستخدم

جونسونوصمموجليا.حرااستخداماأخرىمعمارية

للجدلمثيراشكلاام789عاملبورجيجونوشريكه

هوالشكلذلكوكان.الحداثةبعدماتصميماتمن

فىالأمريكيةوالهاتفالبرقشركةرئاسةمبنى

.نيويورك

الأرضعلىقائمةحائطساعةالمبنىواجهةتمثل

أوهايو.بولايةكليفلاندفيجونسونولد.مباشرة

أم(.739-091بينز)8لينلىون،جونسون

6391عاميمابينالفترةفيالمتحدةالولاياترئيس

وأصبحام069عامللرئيسنائباانتخب.ام969و

جونالرئيساغتيالبعدام639نوفمبر22فيرئيممئا

.ام649عامكاملةلفترةرئيساانتخبثم،كنيدي

ستونوولمنبالقربجونسونولد.الأولىحياته

عاموذهب.ام039عامالجامعةفيوتخرج.بتكساس

سكرتيراوعمل)العاصمة(واشنطنإلىأم319

عامالأمريكيالنوابلمجلسانتخبثم،بالكونجرس

برتبةقائداالأمريكيةالبحريةفىجونسونخدم.ام379

.أم429-4191عاممنالفترةخلالملازم

عامالأمريكىالشيوخلمجلسأيضاانتخب

مجلسعلىالديمقراطيالحزبسيطرةوبعد.ام489

زعيمجونسونأصبح،ام459عاموالنوابالشيوخ

هذامنصبهفيجونسونكان.التاليةالسنةفيالأغلبية

بالتخططوالجمهوريينالديمقراطيينبينيوفقماكثيرا

بمعاهدةذلكوعرف.الإقناععلىوالمقدرةالذكي

جمط..بي.إل

للحزبالرئاسيللترشيحجونسونتقدم.للرئيسنائبا

،كنيديجونرشحالحزبلكن،ام069عامالديمقراطي

وهزم.الرئيسنائبلمنصبكنيديدعوة!!نوقبل

فىنيكسونريتشاردالجمهوريينمرشحالديمقراطيون

ضئيل.بفارقنوفمبرانتخابات



جونكور624

القسميؤديجونسون

ساعةبعدالرئاسي

مىدقيقةوأربعينوتلات

جونالرئيساعتيال

حوسمودأدى.كنيدي

الطائرةمقعلىالقسما

وقد،دالاسفيالرئاسية

وزوجةزوحتهبينوقص

كنيديجولىالرئيس

(.يساره)إلى

لائبأيمنالح!صمةفيأ!يةفعاأكثردورلجونسونكان

ممثلابوصفهكثيراجونسونيرسلكنيديوكان.سابقرئيس

.الباردةالحربفيالعالمفىالاضطراباتأماكنإلىلهخاصا

كنيدياغتيلأم(.649-1)639رئيساجونسون

نصبثمبتكساسدالاسفي63911عاميوليو22في

رئيسا.جونسون

وبناءجديدةوظائفلإيجادبرنامجاجونسوناقترح

جونسونووقعالبرنامقعلىالكونجرسوافقالاقتصاد.

لممففيهمدنيةحقوققانونعلىأم649عاميوليوفي

متساويةفرصاوفتحالجمهور،تخدمالتيالمهنبكلللسود

المتحدةالولاياتسياسةفيجونسوناستمر.للوظائف

الفيتكوبخضدحربهافيالجنوبيةفيشنامبمساعدةالخاصة

الحكومةتدعمهاكانتعصاباتحربقواتوهي

الشمالية.فيتنامفيالشيوعية

بسهولةجونسونفاز.كاملةلفترةرئيساجونسون

مإباريالجمهوريمنافسهعلىوفاز.كاملةرئاسةبفترة

.كبيرةبأغلبيةووترجولد

الرئيسية.جونسونمشكلةفيتنامحربأصئاتساع

فيتنامإلىمقاتلةأمريكيةقواتأولبدخولأمرفقد

المتحدةللولاياتأصبح،ام689عاموبحلول.الجنوبية

حربانظر:.جندى000.005منأكثرالجنوبيةبفيتنام

.فيتنام

ادعاءاتفييشكونالأمريكيينمنكثيرأصبح

شعبيةوهبطت،الحربسيرعنالأمريكيةالإدارةمسؤولى

الشخصية.جونسون

عاممارس31فيجونسونأعلن.السياسةاعتزاله

.جديدةانتخاباتلفترةنفسهيرشمحلنأنهأم689

المتحدةالولاياتوهجماتلالقنابلالضربوأوقف

منالأولاليومفيالشماليةفيتنامأراضيضدالأخرى

بينسلاممحادثاتإلىذلكأدىام،689عامنوفمبر

الجنوبيةوفيتنامالشماليةوفيتنامالمتحدةالولاياتحكومات

الفيتكونج.منووفد

اعتزلأم969عامينايرفيرئاستهفترةنهايةبعد

.بتكساسمزرعتهفىوم!صثالسياسيةالحياةجونسون

كانأخوانإليهاينتميفرنسيةعائلةالمسمصفكور

جونكورديأدمونكتبفقد.الأدبفىبالغأثرلهما

-0831)جونكورديوجولام(1-698)822

الأدبيةللحركاتأسالحماشكلترواياتام(087

كتاباتهمافىوقدمافرنسا.فىوالطبيعيةالوأقعية

الدنياالطبقاتبينللحياةالتشددلدرجةواقعياتصويرا

(ام)864لاسرتوجيرمينروايتهماوتعدالمجتمغفي

انظر:.الخيالفيالطبيعيالمذهبأمثلةأقدممن

وناقدينمؤرخينالأخوانوكان.ا!لدرسة،الطبيعية

أيضا.فنيين

منزلهماوصار،باريسفىوجولنانسيفيأدمونولد

والفنانينالكتابلاجتماعاتمفضلامكاناباريسفي

والمثقفين.

النوادرمنضخمةمجموعةالأخوانوخلف

الأدبىالوسطفىتدوركانقالتيوالشائعاتوالحوادث
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وهىجونكورصحيفةالمجموعةتللثوتسمىزمانهما.في

.الفترةتلكلدراسةللباحثينمهممرجع

الأساطيرفيالالهةكبيرجوبيتروزوجةأخت!جولو

الآلهةكبيرةكانتفقدلجوبيتر،زوجةوبصفتها.الرومانية

أدتهالذينفسهالدورأدتوقدنفوذا.الإلاهاتوأكثر

الإغريقية.الأساطيرفيحيراالإلاهة

فقدجونو.يقدسنخاصةبصفةالروماننساءكانت

)جونواللاتينياسمهاوحعسب.الزواجملكةكانت

ميلادإلاهةكانتفقدالنور(،إلىتقودالتىجونو-لوسينا

عليهوأطلقوا،الأساسيمعبدهالهاخصصواوقد.الأطفال

وكان.النصحتقدمالتىجونوأيمونيتا،جونواسم

مونوكانتالمعبد.هذاقربنقودهميسكونالرومان

التيالثلاثالمعبودةالشخصياتمنومنيرفاوجص!بيتر

الذيالكابيتولتلعلىمعابدداخلأضرحةفيد!ت

الآلهةهذهعلىأطلقوقد.القديمةلروماالدينيالمركزكان

.الكابيتولثالوثالثلاثة

كانتجونولأنعاصفا؟زواجاوجونوجوبيترعالق

والنساءالإلاهاتمعالغراميةجوبيترعلاقاتمنتغار

خليلاته.تضطهدوكانتالعاديات

الولاياتفىمساحةالمدنأكبرألاسكا،عاصمة!جودو

نسمة،751.26سكانهاعدديبلغ.الأمريكيةالمتحدة

ألاسكا.شرقيجنوبفي2كم.0508تبلغمساحةوتغطي

فيالذهباكتشافإلىجونونشأةبدايةترجع

لسنواتالذهبتعدينكانلقد.ام088عامفىالمنطقة

يعتمدواليومجونو.فيالرئيسىالاقتصاديالنشاطعديدة

يعمل.الحكوميةالعملياتعلىأساسيةبصفةجونواقتصاد

وأ،المحليةالحكومةلدىالمدينةعمالمن%05نحو

،النشاطاتأما.الاتحاديةالحكومةأو،الولايةحكومة

وصيد،السياحةفهيللمدينةالأخرىالرئيسيةوالصناعات

.الأسماك

الجوني.عمرانأبوانظر:.عمرانأبو،الجوئي

خطاباتجونيوسرسائلرساوو.!جوفيوس،

الفترةفيأددنرتايزرببليكلندنصحفإحدىفيظهرت

96ادالرسائلأحدثتوقد.ام772وأم976بين

جورجالملكهاجمتلأنهاإثارةجونيوسباسمالموقعة

فيليبالسيرأنالمؤرخونويعتقد.ووزراءهالثالث

فيماأصبحالذيالصغير،الحكوميالمسؤول،فرانسيس

هذهعنأساسيةبصفةمسؤول،البرلمانفيعضوابعد

الرسائل.

عددحيثمنحضريةمنطقةأكبرصطس!برج

مدينةسكانعدديبلغإفريقيا.جنوبفىالسكان

فيالسكانعددويبلغ.نسمة.000828جوهانسبرج

ومع.نسمة2.!747...الحضريةجوهانسبرجمنطقة

أكثرهوالأصليةتاونكيبفييعيشعددفهناكذلك

الأصلية.جوهانسبرجفييعيشالذيالعددهذامنبقليل

التيسويتوفيالسودمنتقريبانسمةمليونيحواليويعيش

المدينةهذهتأسمستوقد.جوهانسبرجغربىجنوبتقع

السكانلإيواءالعشرينالقرنمنالأربعينياتفي)سويتو(

سياساتظلفىجوهانسبرجمنطردهمتمالذينالسود

سويتو.،العنصريةالتفرقةانظر:.العنصريةالتفرقة

تقعالتيجوتنجمقاطعةعاصمةجوهانسبرجومدينة

سلسلةتتوسطحيثإفريقيا،جنوبشرقىشمالفي

فىالذهبحقولأغنىتعتبرالتيويتواترزراندجبال

العالم.

بوظيفةجوهانسبرجعليهاتقعالتيالجبالسلسلةتقوم

هذامنعديدةنهيراتوتتدفقالأمطار.مستجمع

التيالأمطارمياهتصب(.المياهتقسيم)خطالمستجمع

أما،الهنديالمحيطفيالمرتفعاتسلسلةشمالىتسقط

المحيطفيفتصبالسلسلةجنوبتسقطالتيالأمطار

فالصيفمعتدلأ،جوهاالمدينةارتفاعويجعل.الأطلسى

جوهانسبرجوضواحيالبرودةمعتدلوالشتاءدافئ

أساساهىبهاالمحيطةالنباتيةوالحياة،منسقبشكلمشجرة

منعددويوجد.المتناثرةالأشسجاربهاتحيطأعشاب

عملياتنتيجةمنهاوالكثيرالمنطقةفىوالبحيراتالسدود

سابق.وقتفيحدثتالتيالتعدين

المدينة

فيازدهاراالمدنوأكثرأحدثمنواحدةجوهانسبرج

الماليةالتجاريةالمشروعاتمحورتعتبروهىإفريقيا.جنوب

"!بركل،،ثنء،-بما*!بر!زو!عر!لأ-ء؟-ء4،؟سلاكا،ايىيركا!!؟لأ-!!ير!

هذهوتظهر،الشرينالقرنأوائلفيبسرعةنمتجوهانسبرجمدينة

.ام409عامحواليريسكشارعالصورة



نسبرجهاجو626

المديةتعتمر.الحديتةالمكاتبمبالىيظهرجوهانسبرجفيشارع

إفريقيا.جمو!فىرئيسياتجاريامركزا

المدينةعرفتوقدإفريقيا.جنوبفيوالتعدينيةوالصناعية

هذهإنشاءفيالفضلويرجعجوبرج.باسمطويلةلفترة

ماغالباايضاوممط.أم886عامالذهبلاكتشافالمدينة

لولاأنهالناسبعضويعتقد.الذهبمدينةتسمى

.اليومالمدينةهذهوجدتلماهناكالذهباكتشاف

أولهمارجليناسمإلىجوهانسبرجتسميةترجع

العامالمساحمكتبفىرئيسيكاتبوهورسك،جوهان

كريستيان:والثاني.ترانسفالجمهوريةفيللأراضي

.البرلمانوعضوالتعدينرئيسجوبرتجوهانز

العالم،فيالمدنأحدثمنواحدةجوهانسبرجتعتبر

مناعلىف!؟العالممدنأعلىمنواحدةأنهاكما

جنوبفىالهايفلدهضبةعلىأم0،74بالبحرمستوي

إفريقيا.

تمحيث،المدينةجنوبيالصناعيةالمناطقمعظموتقع

نمتفقدالسكنيةالمناطقأما.مرةلأولالذهبتعدين

عرقيةمجموعةكلوكانت.المدينةشمالىفيأساسا

لسياسةنتيجةوذلكالمدينةمنبهاالخاصالجزءفيتسكن

ولكن.الحكومةتنتهجهاكانتالتيالعنصريالفصل

التيالمناطقإلىالنزوحبدأواالبيضغيرالسكانبعض

عامرسمياالعنصريةالتفرقةسياسةإلغاءقبلالبيضيقطخها

.ام199

أكبر.حضريةمنطقةمنجزءاجوهانسبرجوتعتبر

مثللهاتابعةمنهاأصغرعديدةبمدنالارتباطوثيقةوهي

ومدينةام،959عامفيتأسستالتيراندبيرجمدينة

منجزءاويشكلانام669عامتأسيسهاتمالتىساندتون

وتنتشر.جوهانسبرجلمدينةالشماليةالحضريةالمنطقة

وتغطي.جوهانسبرجقلبفيوالغربيةالشرقيةالمرتفعات

الرئيسيةالمرتفعاتجنوبتقعالتيالتجاريالمركزمنطقة

ناطحاتمنتتكونو2.كم6مساحتهاتبلغمنطقة

فيمبنىأعلىكارلتونمركزويعتبر.متقاربةسحاب

إفريقيا.

هدمتمفقد.ومثيرةحديثةمدينةجوهانسبرجتعتبر

الحديثةالمبانيوإنشاءبالمدينةالقديمةالمبانيمنالكثير

براوهيلتقعللمدينةالتجاريالمركزشمالىوفى.مكانها

.ويعيشإفريقياجنوبفىكثافةالسكنيةالمناطقأكثروهى

شقق.منالمكونةأبراجهافىاسمكانالاف

برامفونتينيقعللمدينةالتجاريالمركزكرليشمالوفى

والمساكنالمكاتبمنالعديديضمتجاريمركزثانيوهو

جوهان!سبرجمكاتبمنالكثيرانتقلولقد.التجاريةوالمباني

مثلضواحيهاإلىالمدينةوسطمنالرئيسيةالتجاريةوأنشطتها

القريبةالبلدياتبعضوالىودورنفونتينوروزبانكباركتاون

الشرقيةالعامةالساحةوتعتبر.وساندتونراندبيرج:مثلمنها

منطقة،التجاريالمدينةمركزغربيتقعالتى،جوهانسبرجفى

النفاياتإلقاءمناطقوتعتبرالفاخر.الهنديللتسوقفريدة

يإقليمعامةسمةوراءهمالذهبمناجمعمالتركهاالتى

شمالاخروبعضهاالمناطقهذهتشجيروتم.جوهانسبرج

بالمدينةويوجد.بهللذهبخاماتأيعنللبحثتفتيشه

خاصةلأغراضالخصصةوالأراضيالمتنزهاتمنعدد

المشي.رياضةلممارسةوممرات

السكان

إلىتنتمىالأجناسمنخليطجوهانسبرجيسكن

الذهبعنللبحثنشاطفأول.العالمفىكثيرةمناطق

مأ009عاموفى.وكثيرةمختلفةأقطارمنالمنقبينجذب

منازلهمالهنودالمهاجرينمنعامل000/1منأكثربنى

الصينيونالعمالوصلام409عاموفي.جوهانسبرجفي

علىالسودعدديتفوقواليوم.الذهبمناجمفىللعمل

قبائلإلىهؤلاءأكثرويمضمي.الأخرىجمئالجاليات

الجنوبيةالسوتوقبائلإلىينتمونوالاخرونالزولو،

الشمالية.السوتووقبائلوالكوهساوالتسوانا

وأالثانيالجيلمنمواطنينالسودمنالأغلبيةتعتبر

القبائلىمنأجدادهمبتقاليدصلةلهميعدولم،الثالث

الريفية.

ويتكلم،البيضمنجوهانسبرجسكانثلثحوالى

الاخربعضهمويتكلم،الإنجليزيةاللغةهؤلاءمنبعض



منفهمالسكانمنالباقيةالقلةوأماالأفريكانية،اللغة

(.مختلفةأجناسمن)سكانوالملونينالاسيويين

ثلاثجوهانسبر!في.يوجدوالثقافةالتعليم

عامتأسيسهاتمالتيويتواترزراندجامعةبمجامعات

والتقنية.المناجممدرسةعنوتطورتنمتوقدام229

راندجامعةتأسيسوتم.الإنجليزيةشحدثونطلابهاومعظم

باللغةيتحدثونطلابهاومعظم،ام689عامالأفريكانية

وبهاأم819عامأنشئتفقدفيستاجامعةأما.الأفريكانية

الضخم.سويتومجمعفيهابماجوتنجفيمجمعاتأربع

المعلمينلتدريبكلياتثلاثبجوهانسبرجيوجدكما

إلىإضافةالأطفالرياضمنوعددالتقنيةللعلوموكلية

تاريخيعودمدرستانوتوجد.والابتدائيةالثانويةالمدارس

.عاممائةمنأكثرإلىإنشائهما

وتعرض،والمتاحفوالمعارضالمكتباتبهاوتكثر

الوطنية،والأزياءالأفريكانا،ثقافةالمتخصصةالمتاحف

والتصوير،،العسكريوالتاريخالجيولوجيا،والأحافير

سيتيريفجولدويعتبر.الحديديةوالسككوالصيدليات

الأولى.الذهبتعدينأيامقصةيإظهارمتخصصاحيامتحفا

حيثالبريطانيالتاجمناجممجموعةمنجزءاأساساوكانت

المفلاكويعد.م)00.3يببئلعمقالذهبتعدينيتمكان

فينموذجأكبرجوهانسبرجفيالشمسى(النظاميمثل)جهاز

الفندورالمدينةمجفمسارحويضمإفريقيا.جنوب

)الباليه(،الإيقاعيالرقصومسارحالغناشةوالمسارحالمسرحي

زكذلك.المتعددةالتجاريةالمسارحمنالعديديوجدكما

ألعابصالةوتعتبر.المدينةصالةفيالغنائيةالحفلاتتعقد

الدولية.للألعابمقراأليس

الاقلصاد

والماليالتجاريالمركزجوهانسبرجمدينةتعد

ويعملالصحراء.جنوبيإفريقيا،قارةفىوالصناعي

الخدماتمجالفىتقريباالعمالنصفحوالي
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وأعمالبالزراعةفيعملالاخر،النصفأما.والصناعة

والنقلالغازوإنتاجوالكهرباءوالتعدينوالتجارةالبناء

الذهبعلىيعتمدالمدينةاقتصادوكان.المياهومرافق

الاقتصاديةالقاعدةتنوعتالزمنمرورمعولكنأساسا

،اليومجوهانسبرجفيللذهبتعدينيوجدولا.للمدينة

فيتعديخهاتمالذهبمنمتريطن04!...و!ن

.ام886عاممنذالراندمنطقة

جوهانسبرجفيالخدميةالصناعاتمعظموكانت

ومؤسساتوالمناجمالمصارفمثل،الذهببتعدينترتبط

منجوهانسبرجفىالبورصةأنفنجد.والبورصةالتعدين

لسكانالشرائيةوالقوة،العالمفيالذهبأسواقأكبر

إفريقيمجتمعأيفيشرائيةقوةأيمنأكبرجوهانسبرج

آخر.

يأمنأكثرجوهانسبرجفىالتجاريةالمحالوتنتشر

التجاريالمركزويعتبرإفريقيا،جنوبفيأخرىمدينة

أكبر،المدينةمنالشرقيةالجهةفىيقعالذي،قيتإيمست

الجنوبي.الكرةنصففىللتسوقمجمع

فيإفريقياجنوبفىالنقلخدماتتتمركز.النقل

سنوياراكبملايينأربعةمنأكثرمرورويتم،جوهانسبرج

المحاورمنوجوهانسبرج.الدوليجوهانسبرجمطارعبر

إفريقيا.جنوبفىوالطرقالحديديةللخطوطالمهمة

الحكمنظام

منالمحليةالخدماتجوهانسبرجمدينةمجلمي!يدير

عنالمجلستطورولقدهل،برامفونتينفىالموجودمقره

مقرهوكان،ام887عامريجرولجنةالصحيةاللجنة

عامرسمياتأسيسهتمكما،البلديةمبنىفيالدائم

وتأتيفال،سدمنرئيسيةبصورةالمياهوتأتي.ام309

شرقيفيبإسكومالطاقةتوليدمحطاتمنالكهرباء

وأحدثأكبرالعامجوهانسبرجمستشفىويعتبر.ترانسفال

إفريقيا.جنوبفيالمستشفيات

الحديثةجوهانسبرج

المدنأشهرمنواحدة

صورة،إفريقيافىازدهارا

إلذيالسردللطريق

ناطحاتإلىيؤدي

والمبافطالصحاب

الضخمة.
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تاريخيةنبذة

بقاياجوهانسبرجمنطقةفيالآثارعلماءاكتشف

العصرإلىتنتميالتىالقرىمننشطةمجموعة

قبلعشرالثانيالقرنإلىتاريخهايرجعالتي،الحديدي

القرنفىا!سشوطنينمنجديدةموجةووصلتالميلاد،

السادسالقرنفيالقرىوازدهرتالميلاديعشرالثالث

قبائلمنالأوائلالمستوطنينمعظموكان.الميلاديعشر

نا.التسوأ

إلىوصلواقدالأوائلالبيضالمستوطنينمعظموكان

عاموقبلعشر،التاسعالقرنمنالثلاثينياتفيترانسفال

المتفرقينالمزارعينمنقليلعددجوهانسبرجفىكانأم886

أم886عاموفى.الأنفسبشقالعيث!فينجحواالذين

منعرقاهاريسونجورجيدعىاسترالىمنقباكتشف

أعظمإلىإشارةهذهوكانت.لانجلاجيتمزرعةفيالذهب

العالم.تاريخفيالذهبعنللتنقيباندفاع

إلىالثراءعنالباحثونوهاجر،المناجمعناللإعلانوتم

والأكواخالخياممنمجتمغابسرعةوبنوابالالافالمنطقة

الموقي.فى

عناللإعلانتمام886أكتوبرعاممنالرالغوفى

وبعد.راندجسلاجتمزرعةفيصغيرةمدينةتأسيس

،جوهانسبرجبلديةمجلستاسسعافاعشربأحدذلك

اختياروتم.مدينةأصبحتأم289عاموفي

أنشئتجوتئالتىلمقاطعةعاصمةلتكونجوهانسبرج

تكوينعلىالمدينةسلطاتوعملت.ام499عام

وسويتوجوهانسبرجمنلكلواحدةحضريةحكومة

ويتواترزرأند.وسطمنأخرىوأجزاء

صياغةفىتستعملأخرىمادةأومعدناووهرة

والزمردالماسالجواهر،وتشمل.الأخرىوالحلىالمجوهرأت

فيالمصنعةالجواهرتشملكماالأحمر،والياقوتوالأوبال

الجواهرأحجارولمعظم.المقلدةالصناعيةوالجواهرالختبرات

منتظمة،غيروأشكالخشنةأسطحتعدينهاعندالطيعية

هذهوصقلقطعالمهرةالجواهرأحجارقاطعوويتولى

جمالها.لزيادةالأحجار

بعضهايكونكما،المعادنمنالجواهرأحجارومعظم

داخلاللؤلؤيتشكلفمثلا.حيويعضويأصلذا

صمغيةمادةالكهرمانيعدكما،المحاراتأصداف

منالمرجانويتكون،القديمةالصنوبرأشجارمنمتحجرة

فهوالأسودالكهرمانأما.دقيقةبحريةحيواناتهياكل

.الحجريبالفحمعلاقةذوأحفوريخشب

كما.لايبلىومتينجميلالجواهرأحجارمنوالعديد

فياستعمالهدونيحولحدإلىليناالوجودنادريكون

الصناعيةالجواهرأحجارمنوكثير.المجوهراتصياغة

ثميئا.أونادراليسولكنه،ومتينجميل

الجواهرمعادننوعيات

شكلتالتيالطيعيةالموادتلكهىالجواهرمعادن

أجلومن.المجوهراتلصياغةا!لازمةاالكريمةالأحجار

إلىاللجوءالخبراءعلىيتوجبفإنه،المعادنهذهتعريف

وفي.سينيةشعاعيةصورعملأوكيميائيةاخيباراتإجراء

الصفاتمنالجواهرأحجارمعادنعليالتعرفيتمالعادة

الانكسارمعامل3-اللون2-البلورةشكل-ا:التالية

الوزن6-القساوة5-الانفصامسطح4-الضوئي

النوعي.

معدنباختلافالبلورةشكليختلف.البلورةشكل

معادنمنالواحدالنوعبلوراتلكلويكون.الجوهرة

فمثلا(.الأوجهترتيب)تماثلنفسهالتماثلنمطالجواهر

نظامأنظمة)أحدالأبعادمتساوينظاموفقالماسشبلور

ثمانىشكلعلىالحالاتمعظمفىا!لكعب(.ويكون

.البلورةانظر:(.مزدوج)هرمالأوجه

كتيرة،وحهإماوتق!إلأححارالححر.لوعيةوحمعصالسائدةالموضةتغيراتحس!محتلفةبطرقالكر!يمةأالأ!كلالمجوهراتقطعأنواع

!وق

ورديقطع

!

عالمحد!فطرقطرمحد!عد!

الكمترى

قطرمحد!

حا!

قطممستطكي!

اخم!ت!

تمالى!طم

لابفطع

ششمف

ركيرما
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وفخامةوقيمةجمالتحديدفياللونيساهم.اللون

للتعرفمثاليةصفةلايعداللونولكن،الجوهرةروعةأو

يمكنالجواهرأحجارمنأنواعالأنوذلكالجواهر.على

الألوانتكونفمثلا.متشابهةألوانذاتتكونأن

متشابهة.غالباوالتوبازالأخضرالزمردلبعضالزرقاء

يقعأنيمكنواحدةجوهرةمعدنفإنلهذا،وبالإضافة

معدنمنأنواعوتحتوي.الألوانمنواشعمدىفى

والمورجنيتاللونالعديمالجوشنيتعلىأحياناالبريل

الجواهرألوانفإنعاموبشكلالأخضر.والزمردالوردي

وجود-أ:التاليةالعواملمنأكثرأوواحدعنتنتج

ترتيبفىخلل2-المعدنفيالكيميائيةالشوائب

يخترفالذيالضوءسلوك3-البلورةداخلالذرات

.المعدن

شعاعانكسارعلىيدل.الفحوئيالانكسارمعامل

يخترقفعندما.أخرىمادةإلىمادةيخترقعندماالضوء

فإنمثلاشفافةكجوهرةمتكتلةمادةإلىالهواءالضوء

الجوهرةالضوئيالشعاعاخترقوإذابطيئا.يصيرالضوء

إلىيؤديالشعاعتأخيرأوإبطاءفإن،قائمةغيربزاوية

الانحرافهذاويسمى.الاختراقنقطةعندانحرافه

فىسرعتهإلىالهواءفىالضوءسرعةونسبة.انكسارا

وكلما.للجوهرةالضهـئيالانكسارمعاملهىالجوهرة

تألقاأكثرالمعدن"رزاكانالمعدنانكسارمعاملزاد

ولمعانا.

فإنالجواهر،بعضأبشضوءشعاعيخترقوعندما

وهذا.مختلفةألوانذاتاشعةإلىيتشتتالشعاعهذا

الضوءتشتتدرجةوتختلفالضوء.تشتتيعسمى

وواضحاكبيراالتشتتويكونالجواهر.أنواعباختلاف

ماسةالضوءيخترقعندمافإنهولهذا،الماساتمعظمفي

منلامعةومضاتتعكسالجوهرةهذهفإنبعنايةمقطعة

الضوء.انظر:.الطفأوان

اتجاهاتفيللانفلاقبعفالمعادنميلهو.التفلج

للمعادنويكون.مستويةأسطحامعطيةومحددةمعينة

يكونفمثلا.التفلجاتجاهاتمنأكثرأوواحدسطح

أربعةللماسيكونبينمامحددةواحدتفلجاتجاهللتوباز

ينتجالذيالتشدخعنالتفلجويختلف.تفلجاتجاهات

تشدخسطوحالمعادنلبعضويكون.مستويةغيرسطوحا

طرقبسببوالانكساراتالتفلجاتوششكل.مميزة

.المعادنبلوراتداخلالذراتتراص

لمعادنالمهمةالصفاتمنالقساوةتعد.القساوة

جواهرالزمنمعتتآكلولالاتبلىالتيوالأحجارالجواهر.

موهسمقياسمايسمىالمعادنعلماءويستخدم.نادرة

هذاويتدرج.للمعادنالنسبيةالقساوةدرجةلتحديد

المعادناعتبارو؟كن،درجاتعشرإلىدرجةمنالمقياس

الذيالمرومعدنجواهر.معادن،قساوةدرجاتسبعذات

سكينبنصلخداشهيمكنلادرجات7قساوتهتبلغ

وهوالماسقساوةدرجةوتبلغ.زجاجمنقطعةأوفولاذية

ويستطع،جاتد)عشرالطبيعةفيقساوةالأكثرالمادة

المعروفة.الأخرىالمعادنكلخدلقالماس

إلىالمادةمن!عينوزننسبةبهيقصد.النوعيالثقل

المعادنمننوعولك!ء.النقيالماءمننفسهالحجموزن

للكهرماناكوعىالوزنيبلغفمثلا.معيننوعيوزن

وللماس.المالحلل!إءالنوعيالوزنمنقريبوهذا80.1

يزيدالماسمنصميناحجماأنبمعنى.523يبلغنوعيوزن

الماءمننفعسه3الحبهذاوزنمنأكثرمرةء،3نحو

النقي.

لجواهرامصادر

متنوعة.جبولوجيةبيئاتفيالجواهرمعادنقوجد

فىالماساتوب!ضكالزبرجدالجواهربعضوتوجد

.حارةصهيرءادةتبريدمنتكونتالتي،الناريةالصخور

،الحبيباتتضشنناريصخروهو،البجماتيتويعد

عالي)خزفوالسبوديوهينالبريلىجواهرلمعظممصدرا

فىالموجودةوالتورهسالينالاصفر()الياقوتوالتوباز(الجودة

العالم.

الصخورفيالأ-صمروالياقوتاليواقيتبعضتوجد

كما.شديدينوضغطحرارةتحتتتكونالتىالمتحولة

بعفتحتويقدأ.المتحولةالصخورمننوعاالوشسميعد

وحجركاالبلخ!قجواهرعلىوالحصىالرمالرواسب

الصخوروتتكونالأحمر.والياقوتالماساتوبعضالقمر

منرئيسيوبضمكلمختلفةجيولوجيةبعملياتالرسوبية

الجليد.أوالرياحأوالماءبفعلتترسبالتيوالحصىالرمال

الصخورفىوالفيروزالشص!()عينالأوبالويتكون

الصخرخلالبالمعادانالغنىالماءانسيابنتيجةالرسوبية

الرسوبي.

أستراليا،فيرئيسيببشكلالماستعدينويجري

وتأتيروسيا.فياوكذلكإفريقياوجنوبيوسطوفي

ويأقطبورما،ءنالجودةالعاليةالأحمرالياقوتأنواع

وكشميروزايلاندبورمامنالجودةالعالىالسفيرياقوت

البرازيلوتنتج(.وباكستانالهندبيهتعليهمتنازعإقليم)

فيالموجودالريحازكط()الزمردالأخضرالزمردمعظم

كولومبيا،فىالجودةالعاليالزمرديوجدكما،العالم

الأوبالويأتيإ،البرازيلفىمكثفبشكلالتوبازويعدن

جنوبفىالفيروزجويوجدأستراليا.منرئيسىبشكل

عليهفيحصلاللؤلؤ،أما.وإيرانالمتحدةالولاياتغرب



لجوهرةا063

هرلجواا

القطعيولى

لحوشحيتا

بعرضوصقلهاتقطيعهاحرىثميحةشبهأوتحيسةأححار

الحيةالكائماتأوالحيةالكائناتبفعلنتجواللؤلؤوالمرجان

الأحمرالعقيق

صعارليت

لىاليماالعقيئ

العقيقىالجرع

الصماعيالماس

كاك!!!+به!س

!!كأك!لصر!!

لفيرورا

الهندمابينوالخليجالعربيالخليجمنرئيسيبشكل

وسريلانكا.

والصقلالقطع

ومعاملوالشفافيةالقساوةدرجةمنكلتحدد

نمطانوهناك.الجوهرةتقطعطريقةالضوئىالانكسار

تحتويالتيالوجيهاتذاتالجواهر-االجواهر:لتقطيع

الوجيهات.تسمىمصقولةعديدةدقيقةجوانبعلى

نمطلها،مصقولةمستديرةأحجارالكابوكونات2-

المتألقاللامعبالقطعويعرفمستديرةوجيهاتذوتقطيع

كالكهرمان،وبعضها،معادنالجواهرمعظم.محوهراتاستعمالها

القديمة.

الدمححر

مردلرا

حيتلمورا

حضرلأادلزصا

لسيديولدا

-ح!ألف

القمرححر

الأحمرالياقرت

لينلتور!اا

،!ا!ء

4!3،لم

ل!!لأك!،

لوردياولمرا

ماوغالبا.الماستقطيعفيعادةويستعملوجيها،58على

والكريزوبريسالعقيقمثلالأخرىالجواهرتقطيعيجري

قاطعوفيقوم.الكابوكوننمطوفقالقمروحجرواليشب

الوصولحتىالمعدنبحكالجواهرمعظمبتق!الجواهر

.المرغوبالشكلإلى

قاطعيعلىيجبالجواهرأحجارأحدولتشكيل

لحجرقساوتهافيمساويةأوأقسىمادةامشخدامالجواهر

والياقوتالياقوتتقطعيجريفمثلا؟نفسهالجوهرة

مسحوقباستخدامأوالماسمسحوقباستعحالالأحمر

أ



ألماس

دزورللاا

البيتوسكيلحجرا

لكهرمانا

جانلمرا

الأسودالكهرمان

برجدلزا

نزيت(لكوا)ويومينلسودا

الياقوتمنقساوةأشدالمسحوقينوكلا،الكاربورندم

كربيدلمادةتجارياسموالكاربورندمالأحمر.والياقوت

باستخداموصقلهنفسهالماسحكيمكنكما.السليكون

.الماسغبار

إلىالشفافةالأحجارمعظمالجواهرقاطعويقطع

الرجوععلىويعتمدون.دقيقةوجيهاتذاتجواهر

لتحديدوذلكالأحجارلهذهالضوئيالانكسارلمعامل

العلياالوجيهاتمجموعةأوسلسلةبينالصحيحةاكاوية

السفلى.الوجيهاتمجموعةأووسلسلة

الطبيعىلضوءالصياعيالضوءا

ريتلكسدلأا

لسيترينا

اللؤلؤ

631الجوهرة

يسبريزونكرا

فاغ(أخضرلون!:و)حجر

اليشم-جر

وباللأا

الداخلالضوءمظمفإن،بكفاءةالحجرتقطعتموإذا

عنمرتداين!ممسالوجيهاتعبرللحجروالخترق

درجاتأعلىللحبمبذلكمعطيا،السفلىالوجيهات

والتألق.اللمعان

الجواهرقيمة

تشملالتىاملالعممنبعددما،جوهرةقيمةتتحدد

ونوعيةوالوزنوالندرةوالقساوةواللون،والتألقاللمعان

وذلكالجواهركأبرزيرقىالماسفإنعاموبشكل.التقطيع
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درجتيحيامنالأخرىالجواهرعلىمتفوقالكونه

العاليةالنوعيةذوالزمرديكونقدولكن.واللمعانالقساوة

.الماسمنقيمةأعلى

واللونالحجمحسبدرجاتإلىاللؤلؤتصنيفويتم

تكونأنيجباللالئفإن،عاموبشكل.الشكلواكتمال

.الاستدارةكاملشكلوذاتخفيفةألوانذاتأوبيضاء

ومنألوانهاومضاتشدةمنالأوبالجواهبرقيمةوتأتي

يطلقفهو،قيمةالأعلىالأسودالأوبالويعدلونها،خلفية

وأرماديةأوسوداءخلفيةسا!بملونذاتومضمات

المشهورةالجواهربعض

الهندفىوجدتالتىنور-كوهيالماسةتكونربما

وكانت.العالمفىشهرةالماساتأكثرالسنينمئاتقبل

عا،بريطانياملكةفكتورياللملكةهديةقدمتقدالماسة

وتعد.البريطانيةالشرقيةالهندشركةقبلمنأم085

الماساتأكبرإفريقياجنوبفىوجدتالتيكولينانمماسة

.قيراطومائةآلافثلاثةمنأكثرتزنوهي.المكتشفة

المقطعةالماسةإن.مليجراممائتىيساويالواحدوالقيراط

تلكوهيالكولينانمنأخذتقدالعالمفىالكبرى

فىوالمنظومةقيراطا،053والبالغةإفريقيا،نجمةالمسماة

التاجمجوهراتمنالصليبذيالملكيالصولجان

اللالئأعظممنواحدةبلليجرينالاتعدكما.البريطافط

وتزنالهندفياكتشفتوقد.الزمنعبرجمالأالموجودة

قيراطا.36نحو

والمصنعةالمقلدةالجواهر

عليها.الدائمالطلبإلىالجواهرجمالأدىلقد

.الناسعامةقبلمنامتلاكهادونحالأثمانهاغلاءولكن

رئيسية.صناعةموضوعالجواهروتقليدصنعأصبحوهكذا

الزجاجمننوعالثمينةغيرالمقلدةالجواهرمعظموأساس

وذاتالمقلدةالماساتبعضوتتكون.باستيدعىاللين

الزركونياتسمىصناعيةمركباتمنالرفيعةالنوعية

المكعبة.

تسمىالأحجارمنمجموعةأيضاالصائغونويبيع

الأحجارهذهوتتكون.الثلا"ياتأو)الثنائيات(الدوبليت

بعضمعبعضهاملحوممقاطعثلاثةأومقطعينمنغالبا

شيوعاالأكثرالأوبالثلاثياتوتعد.اللونعديمبملاط

بينمحشورةالأوبالجوهرمنرقيقةشريحةمنوتصنع

.الزجاجأوالمصقولالمرومنوغطاءقاعدة

ذاتمركبةجواهرإنتا!جرىالأخيرةالسنواتوفي

بالصفاتالجواهرهذهوتتمتع،الختبراتفىممتازةنوعية

الطيعية.الجواهربهاتتمتعالتينفسهاوالفيزيائيةالكيميائية

وياقوتصناعيةحمراءياقوتاتعملجرىقدأنهكما

نابخلهببوساطةالألومنيومأكسيدبصهروذلكالسفير

بعضوتشمل.والأكسجينالهيدروجينغازيحرقعن

وبلخشات.زمرداتالصناعيةالجواهر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ميوالكاالزبرجدالألكسمدريت

لكهرمانالزركونالوبالأا

الأسودالكصمانالزمردالريل

للازورداخضرلأاالزمردليتنراالتا

للؤلؤالسفيرارلتوباا

لماسالعقيقالينلتورماا

المرجانالأبيضالعقيقالعقيقىالحرع

المعدنالأحمرالعقيقالحمتت

الياقوتاليمالىالعقيقالحتححر

الأحمرالياقوتالقططعينالقمرحجر

اليحتبالعارنيتالمفيسةالأحجارحكاك

حجر،اليشمالفيرورالحلى

لقيراطالديوبسيدا

-؟هـ،893-؟)نصربوأ،الجوهري

فارابمنأصله،الجوهريحمادبنإسماعيلام(.700

وخطه،والأدباللغةفىإماماوكان،التركبلادمن

ويطوفالحضر،علىالسفريؤثروكان.المثلبهيضرب

الفارسيعلىأبىعلىالعربيةفقرأالعراقودخل،الافاق

صاحبالفارابىيعقوبأبيخالهعنأخدوقدوالسيرافي

العربباللغةوشافهالحجازإلىوسافر.الادبديوان

،خراسانإلىعادثمومضر.ربيعةبلادوطوف،العاربة

أقامثموالفضلاء،الكتابأعيانأحدعندالدامغانونزل

وكتابةالخطوتعلم،والتأليفللتدريسملازضابنيسابور

جميلة.اثارعن،لسبيلهمضىحتىوالدفاترالمصاحف

الورا!تى.صالحبنإبراهيم،تلميذهعنهأخذواممن

الصحاخالنحوبمفطومقدمةالعروصفيكتاباوصنف

أثفهوقد،تأليفهوجود،تصنيفهأحسنالذياللغةفي

المعجمة.الضادبابإلىأولهمنوأسمعه،البيشكىلابى

أبوونقحهفبيضهمنقحغيرالكتابوبقيالجوهريومات

ولذلك،غلطفيهووقعالوراقصالحبنإبراهيمإسحاق

.بريبنمحمدعبداللهكأبيعليهحواشللناسكان

نحوبالصحاحالمعروفمعجمهنىالجوهريجمعوتد

أواخرعلىبناهأبجدياترتيبارتبها،كلمةألفأربعين

كتابهفىخالهصنيعذلكفيمحتذيا،الكلماتأصول

فيفيهغلطالوراقتلميذهإنوقيل،الأدبديوان

بالألف"السقر"،سقرفيقالأنهمنها،كثيرةمواضع



633هورجو

!اوجل:عزاللهقال،مثلهفىفيهلايغلطمماوهذا،واللام

منمافيهأعجبومن.24المدثر:سقر!فيماسلككم)

قالمركئا،تصحيفافيهصحفأنه،التصحيف

!!"،بالجيم،واحدةكلمة"الجراضل"فجعل،الجبل"الجراضل"

الجبل.أصلالجرهووإنماالمعجمةوالضاد

مستطجلعلىا!بيضبللونونجمةه!لمنجمكونجوهور!كلم0871هـ،ا8ء3-1)287ظوياروووي،

هلاليتوسطهدرععلى،النبالةشارويشتملررقاء.وخلفيةأحمربمصر،ولدالمصريجوهريبنطنطاويام(.939-

العرترليهمزولىالثماكندلعهونجمهكتبأدولمسلاولمالانتمابعةدىفيالربهدليلابجمهديمالعلومداربكليةوالتحقالأزهرفيالابتدافطتعليمهتلقى

(.اللهيدي)بينعرضوقدمدرسا.فيهاهـوعينا031مشةفيهاوتخرخ

الكونيةبالعلوممولغاكان.يقبلفلمالقضاءمنصبعليه

كاكا-كا/بينهماالربطعلىالحرصأشدحريصاالعلميةوالمكتشفات

نايلا"!ه!يما*!!ه!ألمهح!ولمهص!لونكاء،والعلومالكونعحاثحولكلهاتدوركتالاعمشرين

الثللثنعلىلريدمولما!عدهطمطاوىلرد،الكريمالمرادوبير

كا8؟!!ماثهزص،!زو1!-سالقرآنتفسيرفيالجواهرأبر!صيرهأبرزها،العصرية

بن34!الأ!عصصخلبعفرصفيهتعرضالكريمللقرآنكاملتفسيروهوالكر!م

كأء!ص!كا"؟ء؟ء؟كا!كاج"!؟؟فيهأوردلكنه،الكلماتومعانىوالأحكامالنزولأسباب

!عص!"/س*سنغاقوطكاكا!كالم؟،؟أ""ءورر؟سءلمير!كا"ء3!وقصصونظرياتعلميةأخبارمنيدهتحتوقعماكل

عص-خ/؟،*3-!!"/كالأ،بر!*ء*!-*"،-ضتمؤنم!؟ء*!؟عسقلآأكا!سخط-،للقرآنالعلميالتفسبرفيكلهذلكوجعلومكتشفات
ى،قيواءو/كأع/!!،!!!*"!،-سابر!كألملمعير1كاكا!

-كا!بم!!يرس؟بدوث!ى!لا!ق!!ء،كا*!3!!خ؟لأعءد!!!/؟--:.

.ءىءتن!ر!ل!!ء!برلكلقيبرعش!ىل!خلإعىبر!ل!كاىدخيلهكميرهأمور!يهالكتابهذاأنالعلماءبعضيحبر

ممرويرلطهاا!اليزيا،جزيرةشبهفطالح!وبيةالولاياتأقصىجوهور.وباطلةالتفسيرعلى

سنغافور".لجزيرسقصير.الماليزيةالجزيرةثمبهجنوبفيولايةأقصى!جوهور

القرنمنالثمازجنياتخلالكسيرتوسعهناككان.مرتفعقصيرممروسنغافورةجوهورمضيقبينيربط

بهارو.جوهور!طالولايةوعاصمة

ونشوءالولايةيصالمناطقومشاريعالصناعةفيالعشرينسكاننصفمنقليلاأكثر.الحكمونظامالسكان

منالعالميةالشركاتمنعددانتقل.ماليةخدماتقطاعهنود.%6وصينيونثلثهموحوألي،ملاويونجوهور،

فيجوهورسكانمنكثيريعملجوهور.إلىلمينعافورة.بالوراثةحاكموهوسلطانجوهور،فيالدولةرأس

.فورة
.الماليزيالنوابمجلسفىمقعدا36وللولاية

ومنخفضة.منبسطةجوهور،اراضيمعظم.السطحالمطاطإنتاخ!مناطقأكبرمن،الولايةتعد.الاقتصاد

أوفيرالحد-هوم!جبلوراعلى27إالىنحدجخلصملآرلفاجةوأنباتيزيتوهوالنخيلزيتأيضاتنتجوهي.والأناناس

الاووسطالجبليالجزءمنقصيرةكثيرةأنهارملقايتنبعالكبيرةجوهورغاباتوتعد.النخيلشجر"ثمارمنيصنع

معءد

الحأم.الصناعةخش!لإنتاججدامهمة

وأملقااهـمضيق،الجنوبيالصينبحرفيوتصب،للولاية

المناطقفي!شير"تأالئممآحلجوهورفيمضسحليةموجزةحقائق

نسمة.792.470،2:السكان

2.كما.8698:المساحة

زيارتهايمكنأماكنباهرو.جوهور:العاصمة

نجطالذيبكرأبوا!مااطمسحدبهاالولايةعاصمةباهروجوهور"ولميجاماتوموار،،،هاتولاتوباهرو،جوهور:الملدنأكبر

متحفا!نوهى،السلطانمقربيسار،وا!ستانا،ام298عامء.وكيلواغ

جوهور.سلطنةأثاتمنثمينةجموعةيضم"والمطاط،لاسوالاظ،الخيلزيت:الزرا!ة:الريسيةاللنتجات

ساالحطمالصناعةوكأ

كم.2ءالذ(هبىساحلهطولالشرقيالساحلفيمشجعرود!ء

لا.الاخشابومشجاتاهسسوجات:الصناعية

ك!ألعة.
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ممنالناسمنالكثيرالممرهداويعبر،سسنغافورةجوهورولايةويربط،الحديديةوالسككالدائمةالسياراتحركةيستوع!الماءعبرمرتفعممر

باهرو.حوهورفيالسياحيةالمناطقوزيارةحاجاتهملشراءيسعافورةمىالزوارآلافيعبرهكما،لحسغافورةيعملود

عبرالغربىالشمالإلىالحديديةاسمكةخطيجري

بباهانج،ويربطهاالغربىأصساحلابولاياتويربطهاالولاية

أيضاالولايةفيالممر.عبربسنغافورةيربطهاكما،وكلنتان

الجزيرةأصشبهالأخرىالولاياتمعممتازةمواصلاتطردتى

.سنغافورةومع

الظن،أغلبفيجوهور،منطقة.كانتتاريخيةنبذة

.الميلاديالتاسعالقرنفىتجاربةلمستوطناتمهماموقعا

تابعةجوهوركانت،الميلاديعشرالرابعالقرنخلال

عشرالخامسالقرنوفي.الجاويةماجاباهيتلإمبراطورية

سقوطوبعدملقا.سيطرةتحتالمنطقةدخلت،الميلادي

جوهورأصبحتام،151سنةالبرتغاليينيدفيملقا

الملايو.أنحاءكلمنالسفنتجذبمهما،تجاريامركزا

،البرتغاليونأرسل.كبيرةسياسيةقوةبوصفهاوبرزت

ضدحملات،سومطرةبشمالىآسييسلطنةوكذلك

القرنأوائلفي.الميلاديعشرالسادسالقرنفيجوهور

الهولندرر،،معجوهورتحالفت،الميلاديالسائكلشر

البرتغاليينتهديداتمننفسهاتحريرمنوتمكنت

خلال،الهولنديينجوهورمنقواتساندت.والآسيين

.ام641-أ064ملقاالبرتغاليةالمستعمرةمحاصرة

جوهورالدينيونالزعماءحكمعشرالتاسعالقرنخلال

بكرأبوالتمنغوأشهرهموكانالأكفاء.الحكاممنوكانوا

بكرأبواستفاد.أم885عامالسلطانلقباتخذالذي

لتحديث،سنغافورةفيالإنجليزمعالحميمةعلاقتهمن

جوهورسلطةاحتفظتجوهور.اقتصادولتطوير،إدارته

الزراعةونمت.البريطانيةالحمايةتحتاستقلالهامنبالكثير

القواتهزمت،ام249عامبدايةفى.بسرعةالتجارية

عادتالحربماقبلإدارةلكنالبريطانيةالقواتاليابانية

إلىجوهورانضمتام489عاموفى.أم459سنة

.أم579عاماستقلالهاالملايوونالتالملايو.اتحاد

ماليزيا.باهروبمجوهورأيضا:انظر

وهيماليزيا.مدنكبرىرابعةياووو!جوهور

منالجنوبيالطرففيالمدينةتقعجوهور.ولايةعاصمة

نسمة.462)93ءسكانهاعدديبلغماليزيا.جزيرةشبه

جهةمنلماليزياالجنوبىالمدخلهيباهرووجوهور

مرتفعممرسنغافورةبجزيرةالمدينةويربط.سنغافورة

الحديدية.والسككالدائبةالسياراتحركةيستوب

وماشخص05و...منأكثريومك!!الممرهذايجتاز

جوهورتجذب.سنغافورةمنسيارة000.02علىيزيد

وبالمدينة.أرخصبضائعهالأنمشغافورةمنالزوارباهرو

السياحيجذبومما.للتسوقكبيرةتجاريةمجمعاتعدة

عامبنيالذيالرئيسيالقصرذلكبيسار،الإستاناأيضا

ماليزيا.فىالمبانيأجملأحدبكرأبوومسجد،ام886

.والفنادقالمكاتبذلكفيبماالجديدةوالمباني

الأملاكمنالكثيربهنامصناعىمركزوالمدينة

جنوبيفيكبيرميناءباهرو،وجوهور.الجديدةالصناعية

منالممتداسريعالماليزيللخطالنهائيةالمحطةوهو.ماليزيا

جوهورمنالرئيسيةالمدنويربطجنوبها،إلىماليزياشمال



635المؤمنينأا!،الحارثبنتجويرية

وقد.ممينايفيمطارباهرو،ولجوهور.بنانجإلىباهرو

عاممنجوهور،وزراءرئيسإبراهيم-الدينيالزعيمكان

فيالمدينةأسسقد-ام862عاموحتىام825

وكانت.الميلاديعشرالتاس!عالقرنمنالخمسينيات

سميتحيث،بوتريتانجوبخباسمالوقتذلكفيتعرف

الأكبرإبراهيمابنوأصبح.عليهبنيتالذيالموقعباسم

باهرو،جوهوروسماهاام862عام،لأبيهخلفاأبوبكر

منالثمانينياتوفى.ام866عامالجديدةجوهورأي

العالميةالشركاتمنكثيراستثمرت،العشرينالقرن

نقلتولذلك.سنغافورةمنقربهابسببالمنطقةفىأموالها

باهرو.جوهورإلىلامبوركوالامنالتقنيةماليزياجامعة

كانصينيعالمام(.78!أ-)298موروو!جوو

تقلدوقد،العشرينالقرنفيالصينفيبارزاوكاتبامؤرخا

الشيوعية.الحكومةفيمهمةمناصب

وكان،سشوانمقاطعةمنلشانفيمورووجووولد

مجموعةأولنشرتوقد.كيزهنجووالأصلىاسمه

التحقأم279عاموفيام219سنةالإلاهاتلهشعرية

نانشانجعصيانفىواششرك،الشيوعيبالحزبمورووجوو

اليابانفيوعالق،المنفىإلىذهبذلكوبعد.الناجحغير

.سنواتعشر

ضدليحاربالصينإلىرجعام379عامفي

الشعبيةالصينجمهوريةالشيوعيونأقامأنوبعد،اليابانيين

ذلكفيبما،مهمةمناصبمورووجووتولىام!94سنة

نائبمنصبشغلكما.للعلومالصينيةالأكاديميةرئيس

الوطنى.الشعبلمؤتمرالدائمةاللجنةونائبالوزراء،رئيس

رسام.م(8281-471)6فرانسسكوجويا،

سابقايعد.الحديثالتشكيليالتصويرروادمنأسباني

عشرالتاسعالقرنأواخرفيانتشرتالتيالتعبيريينلحركة

أدت.الرائعةوألوانهالحرةلرسوماتهنتيجةوذلك.الميلادي

القرنبدايةفيالرومانسيينفيتأثيرهإلىالفائقةمهارته

عنوبحثهالخصبخيالهكانكما.الميلاديعضرالتاسع

مصدر،الباطنوعقلهالإنسانعوأطففيأعمقحقيقة

العشرين.القرنفيوالسرياليينللتعبيريينوحي

أسبانيا.شرقىشمالفىسرقسطةمنبالقربولد

جويايديجوسيفرانسسكوبالكاملاسمهوكان

لوسنتسى.

الرسمأعمالفيرساماتعيينهتمأم774عامفي

للرسمتصميماتهتمثلمدريد.فىالملكيةالأقمشةعلى

بروعةشعلقفيماالمتأخرالروكوكوأسلوبالأقمشةعلى

اليوميةللأحدأثتسجيلهاأنإلاوألوانها،خطوطها

.الميلاديعشرالتاسعالقرنواقعيةبواكيرمنجعلها

-0178بين.طالفترةفيالمادينجاحهقمةجوياوصل

الملكيةالجميلةالفنونبأكاديميةالتحقحيث،ام297

تفاؤلهجويالرسمومالحلوةالطيعةتعكس.م0781عام

الوقت.ذلكفى

نتيجةسمعهوفقدجويامرضأم297عامفي

وأنتج.مرضهب!ولالخيالفيإغراقاأكثرفنهصار.لذلك

الثامنالقرنمنالتسعينياتفىالديخيةلوحاتهأحسن

سخرياتهمنسلسلأإلىبالإضافةالميلاديعشر

ووصل.انزواتاكليشيهاتفىاللاذعةالاجتماعية

الرابعتشارلزعائلةفىلوحاترسامبوصفهالقمة

تين.والسيد

عاميبينماال!ترةفيلأسبانيانابليوناحتلالأوحى

مطيومنالثانيلوحاتهأقوىلجوياأم813وام808

وتصور.الحربكوارثومطوعاتهمايومنوالثالث

.الحروبويلاتوالمطبوعاتاللوحاتتلك

بالقربالريفي4منزدفىجوياتقاعدام082عامفي

.أخرىوعنيفةخياليةلوحاترسمحيثمدريد،من

الذيالبالغاكلزعفإن،بالحربالمتعلقةللوحاتهوخلافا

الدعابةلمساتمنهلطفتقدالأخرىاللوحاتتلكتثيره

ما482عاماقي.الواقعيةوالملاحظةالرقيقوالجمالالكئيبة

فرديناندالملكبطشمنهربافرنساإلىجوياارتحل

وعة.واحريةأكثرالأخيرةأعمالهكانت.السالغ

منطقةيحدد،وهممخطجويدرخط.دخط!جويدر،

هطولمتوسطويبلغالداخليةأسترالياجنوبفيكبيرة

إلىاسمهاويشسب.العامفيأقلأوملم452فيهاالأمطار

لأسترالياعامامساصاكانالذيجويدروودروفجورج

،الميلاديعشرالتاشعالقرنمنالخمسينياتفيالجنوبية

1(سبنسرخليجشمالالمنطقةباكتشافوقام

.هـاق)5نينالمؤ!أم،الحارثبنتجويرية

أجممابنالحارثبنتجويريةم(.067-706هـ،05-

برةاسمها!ن.ظ!سفاللهرسولزوجاتإح!ىضار.

بنىسيدأبوهاكا!،.جويريةوسماهاعلباللهرسولفغيره

بنيغزوةفيصفوا)طبنمسافعزوجهاقتل.المصطلق

هذهفيجويريةوأسرت.المريسيعبغزوةوتعرفالمصطلق

بالمكاتبة،قممسهالتحريرعد!اللهبرسولاستعانت.الغزوة

عنهاالكاملالأداءوبينالمساعدةبينظ!ولالرسولفخيرها

منجميعالمس!مونأعتق.الزواجفاختارتبها،والزواج

اللهرسولأءمهاروقالوا:قومها،أسرىمنبايديهمكان

)ما:عائثةب!اقالت.بيت001ىر!همو!نصتني!!.



جيمس،جويس636

فىبالمدينةماتتقومها(.علىمنهابركةأعظمامرأةأعلما

انظر:.الحكمبنمروانعليهاوصلى.معاويةخلافة

صلإطه!د.النبيزوجات

ئيروا.(م1491-2881)جيمس،يسجو

وابتكارالروائيةالحبكةمعالجةفىثورةأحدث،أيرلندي

اعتبر.الخياليالقصصيالأدلصفيالشخصياتأدوار

كأستاذالوحيدوندهمنافسهشكسبيروليمالنقادمنالكثير

جميعوكتبدللنفىجويسولد.الإنجليزيةاللغةفي

خارجعاشأنهمناشغماعلى،المدينةتلكعنأعماله

منك!!فيوكت!عالقفصاعدا.أم409عاممنذأيرلندا

مرتينأيرلنداإلىعاد.وزيوريخوترايستورومابارلس

جويسعانىأم.129وام909عامفيبالتحديدفقط

أعمىوأصبع،شبابهسنىمعظماالعينفىمؤلممرضمن

لعينيه.أجريتالتىالعملياتبرغمتقريبا

أم(.19)4الدبلنيونهولجويسعملوأكبرأول

وسطبالحياةوتعلقهاهتمامهتعكسقصصمجموعةوهو

الشابالفنانلوحةالدنيا.الوسطىالأيرلنديةالطقة

لقلمه.ال!صاتبحياةقصةترويروايةهىام(،19)6

وحد.ديدالاسستيفنباسما،الروايةفيجويسيظهر

صراخفينفسهالأمر،احقيقةفيجويسهوالذي،ستيفن

والحماسة،الكاثوليكيةالرومانيةوالكنيسة،عائلتهمع

كما-أيرلنداديدالاسغادر.الأيرلنديللشعبالقومية

سنفي!شيفننموتتبععندكاتبا.وصار-جوي!غادرها

إلىقادهرفيعاخيالياأسلوباجويساستخدمالمب!صةالرجولة

ا!لناجاةوفنأسلوباستخدامفيالأخيرابتكاره

الفنهذا.الوعيوتيارالشعوريالدفقأو،الداخلية

الشخصية.أفكارتتبععنخادعاانطباغاالقارئيعطي

عامحتىمغموراوكانفقرفيجويسعالق

منللنشركواحديوليسيزداربهاحتفلتعندما،ام229

يوليسيزأخذت.العشرينالقرنفىدهكلاالمحتفىاشوائي!ت

مغامراتبينجويسأقامهاوتماثلاتتطابقاتمناسمها

الأوديسة.فيالتيوتلكبلومليوبولد،الرئيسيةشخصيته

8201هـ،874-914)ينلداءضيا،ينيلجوا

عبداللهبنعبدالملكالدينضياءالمعاليأبوأم(.850-

شيخالحرمينبإمامالمعروفالجوينىمحمدبنيوسفابن

مصنفاته،وتناولوالدهعلىأولأتفقه،الغزاليحامدأبى

وبالمدينة،سنواتأربعبمكةجاوروتدقيفا.تحقيفافيهافزاد

ويفتى.يدرس

الشمالمنيحدهاويلز،غربيشمالفىمنطقة!جودئيلى

الجنوبومنكلويدالشرقومن.الأيرأ!نديأجحراأخربأ

7؟*ممد.:،،"ص*--،.*لأ

يةحديىس!ثخطويربطها،الغرلىالإنجليريالساحلعىلعيداهوليهيدتقعوأيرأسدا.لريطانياليرالسيرلحركةمهمميناءجوينيدفيهوليهيد

اضدر.مع
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7491عاميبينمقاطعةجوينيدكانتودايفد.بوويز

مساحتهاوتبلغ،محافظاتخمسإلىقسمتام،699و

نسمة.006.238سكانهاوعدد2،كم865.3الإجمالية

واستبدلوالمحافظاتالمقاطعةإلغاءتم،أم699أبريلوفي

فيالمحليةالحكومةبسلطاتتتمتعإداريةوحداتبها

وهوليهيد.ولاندودنوبنجور:المنطقةمدنوأهممناطقها.

رياضةجوينيد:بهاتشتهرالتىالترويحوسائلبينمن

الوطني.سنودونيامتنزهفىخاصة،الجبالوتسلقالمشي

السواحلالمنخفضةالمناطقتشمل.والمناخالسطح

مضيقبوساطةجوينيدعنتنفصلالتيأنجليزيوجزيرة

منطقةخصوصاجبليةجوينيدأراضيومعظم.ميناي

فيجبل)أعلىسنودنجبلارتفاعيبلغحيثسنودونيا

المقاطعةسطحعلىويجري.ام،850نحووويلز(إنجلترا

.وموداش،وجلاسلين،كونوي:أهمهاأنهار،مجموعة

تكونحينعلى،المرتفعةالمناطقفيالشتاءبرودةتشتد

م55نحوالحرارةمتوسطويبلغ.معتدلةالساحليةالمناطق

مابينتتفاوتفهيالأمطار،أمايوليو.فىم651وينايرفي

الساحليةوالمناطقملم(080.5)الجبليةالمناطق

ملم(.008)

حيثالرئيسىألاقتصاديالنشاطالزراعةالاقتصاد.

ومنتجاتها،الألبانلإنتاجالمنخفضةالمناطقفيالأبقارتربى

.اللحوموأبقارالأغنامالجبليةالمناطقفيتربيبينما

القرنمنالعستينياتفترةفيالصناعةازدهرت

بنجورفيالخفيفةالصناعاتبعضانتشرتحيثالعشرين

والطاقةالألومنيومصناعة:مثل،دينورويجوبورت

.الأفلاموإنتا!والنوويةالكهرومائية

حيثالحركةكثيرةالموانئأحدهوليهيدميناءيعد

وتربطوأيرلندا.إنجلترابينوالبضائعالمسافرينبنقليهتم

ويلزمنبكلجوينيدمقاطعةوالبريةالحديديةالخطوط

وإنجلترا.

منتخلوأنهامعأسبوعيةصحيفةاءبجوينيدتصدر

للتلفازخاصةمحطاتبهاتوجدكما،اليوميةالصحف

السينمائية.الأفلاملإنتاجوشركات

الثانيالقرنفيجوينيدالروماناحتل.تاريخيةنبذة

ممالكأربعإلىويلزانقسمت،رحيلهموبعد.الميلادي

مأ070عامالمنطقةتعرضتثمإحداها،جوينيدطنت

051مدةالمنطقةعلىمميطرواالذينالنورمند!نلغزو

الذي-تيودورهنريأصبح،امء48عاموفيعاما.

لإنجلترا.ملكا-جوينيدإلىينتسب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

مضيق،مينايجبل،سودنأنجليزي

لقياسالرمزامذايستخدم.الأرضيةالجاذبيةرمز!جي

،المركباتمننوعأيفيالركابفيتؤثرالتىالقوى

دراجةحتىأوفضاءسفينةأوطائرةأكانتسواء

حديدية.

وأقفينأكانوالىواءالناسفيالأرضيةالجاذبيةقوةتؤثر

معيارياتسارعاالجماذسيطتنتج.ثابتةبسرعةمتحركينأم

وعندماواحد.جيبمقدار(الاتجاهأوالسرعةفي)تغير

فالطيار.إ،نححافيةقوىتلاحظ،النقلوسيلةسرعةتزداد

يشعر،المثالسبلعلى،هاويةوهىبالطائرةيطيرالذي

ضعفا!شسارعكانوإذا.الإضافيمبالوزنشبيهةبقوة

يعنيوهذا.جي2،القوةفتعدعليها،المتعارفالكمية

التيالقوةضهدفييتحملأنيجبالطيارجسمأن

أنهمالطيارونيشعمجي،2مقدارفعند.عادةيتحملها

بمقدارالقوةت!ونعندماالعادةفيأوزانهمضعفيزنون

يصاب،جي5وطأةوتحت،ثوانعدةوبعدواحد.جي

نأالطاريىممتطيع.وعيهويفقدشديد،بضعفالطيارن!

جي.9قوةتحتفقطثوانلعدةيعيش

-1)778لوبسجوزيف،لوساكجي

عنتحاربهنتائجنشر.فرنسيوفيزيائىكيميائيأم(.085

نتائجهكانتا"أ.208عامفيالغازاتعلىالحرارةتأثير

جاكوالفرنسيللكيميائيالمنشورغيرالعمليممتوافقة

الغاز.انظر:تشار)ز.بقانونوالمعروفتشارلز،سياي

أعمالولخصإ!أم908عامفيالغازاتكيميائيةدرس

القانونهذاويف!.الموحدةالأحجامقانونفىآخرين

وبسيطة.!حددةبنعسبمركباتتشكلالغازاتأنعلى

علىالماءفصحادلة،بمعادلاتالنسبهذهتحديدويمكن

الهيدروجين.كأجزئينمنمركبأنهتبين،المثالسبيل

الأكسجين.منوجزء

مأ408عامةيالعلياالجوطبقاتلوساكجيدرس

بغازمملوء!!ادفيالبحرسطحعنم004.6وارتفع

فييرغبوكانالهواء.منعيناتلجمعالهيدروجين

حرارتهدرجةعلىوالتعرفالهواء،تركيبمعرفة

الكبريتيكحمصكطصنععملياتوطور.ورطوبته

كميةلتحديدطريقةأقترحكما،للصناعةوالأوكزاليك

كميةلتخمينطرقاوطوروالصودا،البوتاسفيالقلويات

ولويسلوساكجيعزل.التبييضمسحوقفيالكلور

نفسهالعامؤيالبورون،بمفردهكلاثينارد،جاكوس

إنجلترافىا:يفيهمفريالسيرفيهقامالذي،أم808

غازلوساك-جياكتشف.البورونانظر:.نفسهبالعمل

ليوناردفيلو*!اكجمطولد.أم581عامفيالسيانوجين

نوبلت.لى
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بعد.منتبدوقدكماالشمريةالأجعسامئظهرجياكومتينحت

هذه.ومجهولةمسعزلةقبدورسمهاالتىالممدودةالنحيلةالأحسام

تسمىالتيللمحتالفنيةالحركةيتزعمحياكومتيحعل!الخصائص

السريالية.

.(م3791)الميرياءئزجوا،نوبل:نظرا0لمرإلمحر،جيا

نحات.(م6691-1091)لبرتوأ،متيكوجيا

انتىالرفيعةالطويلةالبشريةالأجسامتعبرسويسري

إظهارجياكومتييحاولأ"اوالعجز.الغفليةعنوضعها،

عنالتعبيرحاوللكنهالمعتادةبالطريقةمثلىبشريةأشكال

فيتعيمقأنهايبدوبالعصاشبيهةبأشكالالروحيةالسمات

فيالروحيةالس!اتلفستظومسيطرتها.عنبعيدعالم

كتب.جياكومتيوضعهاالتيالطاعيةوالصوراللوحات

شعرية.قصائدأيضاجياكومتى

وتأخذالحجمبصغرعادةجياكومتينحتيتميز

فيحيويةبطريقةوتعكسهالضوءلتماثيلهالخشنةالسطوح

مأ)329صباحاالرابعةفيالقصرمثلالمنحوتاتبعض

وضعم(.9491)4891المدينةميدانام(،339-

الإحساسلإظهاربعنايةوالأشكالالأجسامجياكومتي

يشيررجلالبرونزيالتمثالظهر.والعزلةبالوحدة

الدوليالنحتفنمجلةفينحتهالذيام()479

الحديث.

معظموقضىبسويسرا،إستامبافيجياكومتيولد

باريس.فىحياته

شيابخأيضايكتبأم(.199-191)4كنججيالج

تونجماوتسيتزوجتالتيالسياسيةالصينيةالزعيمةشنج

مأ939عامحواليفيالكبيروالسياسىالصينقائد-

مجموعةجياجقادتام.769عامموتهحتى

إبانماوساندتالتيالمجموعةوهي،الصينيينالراديكاليين

عامإلىأم669عاممنالصينفىالثقافيةالثورة

الصين.ان!:،م9691

والأوبراليةالدراميةالأعمالمنكثيركتابةاعيدت

كانالتيللتغييراتأمثلةتقدملكىقيادتها،تحتالصينية

فيانتخابهاتم.الصينيوالمجتمع،الحكومةفىماويفضلها

عامالصينفيالحاكمةالمؤسساتأقوىالسياسيالمكتب

.ام969

الصينقائديكسياوبنججوفئودنجهواأصبح

جياععلئاحكومتهماوشجبتماو،شفاةبعدالرئيسيين

وزاجوينياوانوياوهونجوينوابخ-همأتباعهامنوثلاثة

عصابةهومحتقرأاسماعليهموأطلقتتشونكاو،

الأربعة.

وبالضررماوتعاليماتباعفىبالفشلالحكومةاتهمتهم

مناصبهم،منالاربعةإعفاءتم.الصينبتطورالحقالذي

.أم089عامالعظمىبالخيانةالحكومةواتهمتهمواعتقلوا

.ام819عاموأدينوامحاكمتهموأجريت

وبقياالتنفيذ،وأرجئبالإعداموزانججيانجعلىحكم

ياووعلىالمؤبد،بالسجنوانجعلىحكمكما،السجنفى

عاما.بشمرين

المؤبدالسجنإلىوزانججيانجعلىالحكمتخفيضتم

العاممنديسمبرفىزانجوتوفى،أم839عامينايرفي

تركت)شانتونج(.شاندونجإقليمفىجيانجولدت

عدةفيومثلتالدرامادرستعاما.51وعمرهامنزلها

عامالشيوعيالحزبإلىانضمت.شنغهايفىأفلام

.أم339

-3501هـ،894-24)7علىأبو،الجياني

الجيانيالغسانىأحمدبنمحمدبنالحسينام(.501

أبوهبهانزلوإنما،جيانأهلمنوليسبالجيانيويعرف

وأبيالبرعبدابنالحافظتلاميذمن،قرطبةمنوهو،مدة

بصيرا،بالحديثعالمانابهاإماماكان.الباجيالوليد

كلهذلكفيصنف،والأنسابوالشعرواللغةبالعربية

عبدابنلهقال.الأعلامعنهوأخذ،قرطبةبجامعوتصدر

أسماءمناسمعلىعثرتمتى،عنقكفياللهأمانةالبر:

الاسيعاب.يعنيبمكتابيفيألحقتهالاأذكرهلمالصحابة

أبنوقال.وعلومهبالحديثالواسعةبمعرفتهلعلمهذلكقال

منأكملمنالجياني()يقصدعلىأبوكان:بشكوال

جمع.لرجالهوحفالابطرقهومعرفةبالحديثعلمارأيت

نافعاكتاباجمع،غيرهيصححهمالمالكتبمنوصحح

المشكل.وتمييزالمهملتقييدسماهالصحيحينرجالفى

العلماء.كبارمنكثيرعنهرواه



963جيب

وأ،الجيوبعلةعامةبصفةيسمىمرضاالخمجويحدثوعندما.والحيواناتالبشصأجسامفىتجصيفالجدب

فيالمصابةالخاطيةالأغشيةتتورم.الجيوبالتهابإلىعامةبصفةتشيرفإنهاوحدها،الجيبكلمةتستخدم

التصريفمن،بةالمصالمادةوتمنع،الفتحاتوتغلق،الجيوبوتحتوي.الجمجمةمقدمةفيبالهواءمليئة،مجوفةمساحة

الألمضغطفإنالأمر،هذايحدثوعندما.الخارجإلى.الجيوبمنمجموعاتأربععلىالإنسانجمجمة

وقتفيرجدثربماالألموهذا.الجيوبفييستفحلشبهالجيوب،المجموعاتهذهعلىأحياناالأطباءويطلق

لالتهابالأ:حرىالأعراضوتشتمل.يومكلواحدكلوتأخذ.الأنفيالتجويفمعكلهاشصللأنها،الأنفية

أيضاالجيوبالت!بعنوينتجورشئ.دوار،علىالجيوبتوجدالتيالجمجمةعظممناسمهاالجيوبمنمجموعة

.أخرىعديدةوأمراص!والأنفلونزاوالزكامالحساسيةشدة.في

أممثرالأفراد،بعضرتجعلأنيمكن،أخرىعواملوهناكفوقللجبهةالأماميالعظمفيالأماميةالجيوبتقع

والرطوبةالمناخمثلا،الججصببالتهابللإصطبة!ابليةأكبروهيالعلويه،الفكيةالجيوبوتقع.مباشرةالعيون

والتدخين.الهوائيةوالتياراتمنجانبكلفوقالخدعظامفى،الأنفيةشبهالجيوب

الراحةإلىا-لخلودالجيوبالتهاباتعلاجيتفمنالأنفيالتجويففوقالغرباليةالجيوبوتقع.الأنف

والأدويةا-لميويةالمضاداتأنبهماالسواشلو!اول.الأنفىالتجويفخدففتقعالوتديةالجيوبأما.مباشرة

نالأبسضوؤي.العلاجفيمساعدةقعتبرللألما!ةحملعليهالمجسهل،خفيفةالجمجمةالجيوبوتجعل

الفكعظمقيويفلثقب،الجراحيةالعملياتتستخدمربماحركةأيضاتلطفكما،الرقبةعلىوموازنته،الرأس

التجويفغشاء(إزالةأو،السليمبالتصريفليسمحالأعلىء.الرأسمقدمةإبىالموجهةالضرباتبسببالدماع

يكونربمالأنهاخطأمراالجيوبالتهابيعد.المصاب.الانفتبطنالتيالاغشيةنوعبنفسمبطنةالجيوب

مثلالجسممن2،أخرأجزاءإلىتنتهثرالتي!ىدوىامرفي.ا!بفيبسهولاالانفأخماجتنتشر.الغشاءانظر:

العينأوالدماغ.

لم،051س.الحيوبهذهوتجعل.الجيوبمنازواجاربعةللإنسان.الجيوبموقع

والطور،الثد"-طت!يلمطالجيوبوتوجدأيضاالحيوبتوفر.الرقبةعلىبسهولةوتتوازنخفيفةالجمجمة
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وتستطيع.اكم/س،عة50حواليالقصوىلممرعتهاء؟ءلمبر!!"؟؟!"!(/

إلىوزنهاريصلحمولةوتنقل،أشخاصأربعةحملبم!"*ق4"؟3بر!-خ
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الأقطارسكتير!يالمركماتهدهاحسملحةالقواتتستخدم.عالية
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.(تهممؤلفا
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الأبوابهذهتزدانفلورنسا.بمدينةالمعمورةلبيتالبرونزية
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إطارداخلتركيبهتممنهاكل.المسيححياةمنمشاهد
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فتظهرالبارزةالنقوش!تصميمفيالحريةلجيبرتي

القديم.العهدمنأحداثاتصوراللوحاتهذه.كالصورة

فىوأبدععاما.05حوألىالأبوابفيجيبرتىعمل

كانواالذينالفنانينعشرأتودربكثيرةأخرىأعمال
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عالم.م(091-98313)ويلاردجوزيا،جيبس

الفيزيائيةالكيمياءأبويسمى،أمريكيرياضيةفيزياء
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الشهيرالبريطانيالعالماعترفوقد.عملهيفهمونكانوا

انظر:.جيبصبعبقريةماكسويلكلاركجيمس

.كلاركجيمس،ماكسويل
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إلىالكبرىدفايدنجمرتفعاتسلسلةمنجيبسلالدتمتد
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الكهرباء.لإنتاجوامشخدامهالقطع-الفتحبطريقة

شاطئعلىالمكثفةالاكتشافيةالرحلاتتمخضت

عاممنذالاكتشافاتمنسلسلةعنجيبسلاند

كمياتوجودفأثبتتام،689عامحتىأم659

الصخريالرففيوالنفطالطبيعيالغازمنتجارية

السمك،وملكالمرلينسملثحقولوتتصللجيبسلاند.

641كلارك،بب

النهاشوالسمك،الهلبوتوسمك،البركودةوسمك

تصنئالغازم!خطةمعالأنابيبخطوطمنكم802ب
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،%0.02عفر%،3.13إسحاق%،ا5غدابوري.%33،4

غيرهم،%4أوروبيود،%0.6(يمميولى)معطهمهمعر!

.%3.8(الاجئور

%4نصارى69%،مسلمونأم(؟)889الدينيالانتساب

بروتستالت.%أكاثوليك2%منهم

علىأم(،9)6!لسمة0007.31جيبوتي:الرئيسيةاللدن

يحيلد،لسمه00573حوراتا،سممة000،4ص!يح

.(م9891)نسمة3لا...

مهمةإحصاءات

.138أم()59!لتسحص1).00لكلالولاداتمعدل

25(.أحالميا)المعدل

)المعدل.116ام()599شخص000.1لكلالو!اتمعدل

9(.و3العالمحط

22أم()599شحص00011لكلالطبيعيةالزيادةمعدل

1(.7.5العالمي)المعدل

8.5.أم(:59!!سحمةامرأةالكلالإنجابمعدل

.76.أم()159شخص00.1،لكلالزواجمعدل

.اأم(!،)599شحص1).00ل!لالطلاقمعدل

05ثناي!ا،يسة7،64كورلذا:(م5991)رمحكمالأادمهطمتو

أم(:849الوفياتلمجموعالمئو!ة)الن!سة:للوفاةالرئيسيةالأسباب

،%61التغذيةسوء%،ا6للسوأئلا-لادوالمقدانالإسهال

الملاريا6%،التمفسىالحهازأمراض6%،السل%،أأالتسمم

،%االكليةأمراض2%،القل!أمراض6%،الدمفقر%6،

.%أأتشخيصهاتلممراصأ%،أأأحرىأمراص

الوطنيالاقتصاد

فرنك79،42"،...0007:داتالا.يرا:(م5991)الليزانية

ضرائب%13،ءمنها%3.49اتساد!)ضرافحيوتى

ئبضرا%8،6،ت!وروأحورأئصصأض%7،21،محلية

غيرإيرادات،القاتعلىضراف/7.21،وأرلاحدح!!

فرلك000000.392،53اهـمحروفات.(%7،5صريبية

،للدفاع9.28%منها.87%1حارية)مصروفاش،حيبوتى

(.تنميةمصروفات%8.21،للصحة./4.5،أطتعليم4.7%

دولار000.0096.02ام(499قائم)خارجى،:العامالدين

أمريكى.

دولار000،0003.1(:91)39اسوارمىتحقتىما:السياحة

دولار0/51،،،000الخارجفيالموأطيننفقات،أمريكي

أمريكي.

والغاباتالزراعةذلك(عيرعلىيمص31ماالمتريأص)ساالإنتماج

منها12لأ888والبطيحالخضراواتأم(:)5991الأسماكاوصيد

الحيوانات)عددالمواشىبم45ا!طد!اد،0001اطهماطما

الأبقار،00،074الأغنام؟000705الاعر(الحية

الأحشا!002،8الحمير000،62أ!الحمابما00009

وأعمالالتعدين00،3ام(:9)39الأ/سماكصيد،متوافرةغير

المحليةالإلشاءاتفىتستحدمالتياإكتحاتعلىتقتصرالمحاجر:

الموادوتشتمل.متوالرةغيرالتفاصيلأبم(11(1)التصسيع،والملح

الكحوليةغيرالمشروباتوعلىالاتاثعراالمشحةالرئيسية

معدنية.ومياهخفيفةآليةكهربائيةومم!سعاتوالحلودواللحوم

()الاستهلاكالطاقةإنتاح.3م53لم009:م(891)9الإنشاح!ات

00،2،00،581(م4991ساعة/لى3)كيلوواالكهرباء

أم(:9!4متري)طننفاليةمشجات185(.لم...،..).

اليانعة.البساتينأحدوسطحيموتى!ىصنيلةمسطقةأهالي



غاز،متوأفع)غيرلايوجد:خامنفط(721،،00)لايوجد

الوقود:وأخشابنباتيفحممتوافر(إغيريوجدلاطبيعى

متوا!ك!.)غيرلايوجد

282،.00،ألمجموعام(:199)للسكانالاكصادىالنشاط

المشاركةمعدل54%2.السكانعددإلىبالسمبةالمعدل

.%4،الإناث%،67فأكثرسنوات01ام(:)889

.2،7الأسرةحجممعدلم(:85191ونفقاتهاالأسرةدخل

الأجورام()769الدخلمصدرمتوافر،غيرالأسرةدخل

.%ا،9غيرها.36%شخصيةأعمال%،6.15والرواتب

الطعامأم(89)4البيتفياستهلاكية)موأدالنفقارر:

4.6%،السكن%،أ40.الترويحا%،1.3الطاقة%05،3.

،%أصحيةعناية%،ا4،شخصيةمقتنيات%،أ7،الملالس

.%4.51غيرها%،.3،للبيتمواد

(أم399الجاريةالسوق)بأسعارالإجماليالوطنيالنابخ

الناتجمنالفردنصيب،أمريكيدولار0،48/4،/000

دولارا.078:الإجماليالوطنى

المروج%،9،.الغاباتأم(:)499الأراف!ىاستخدامات

المستثمرةوالأراضيالزرأعيةالأرأضي%،.156والمراعي

.%43البوروالأراضىالمباليوأراضيدائمةبصفة

الحارجيةالتجارة

الجارية()بالأسعارالتجاريالميزان

مأ9.97أ-أم9.أ8أ-3.93987"م-مأ92-92،؟\أم8-6\،9أص!كيدرلارطود

/56/6.16/9.17،ء%9.56%5.56الإححاليس/

)الموأدأمريكيدولار372لأا00700"م(4991)اتلواردا

الكهربائيةوالأجهزةالمعدات%،4.92والتبغالغذأئية

صعدات7.7%،النفطيةالمنتجات%،7.9الملابس%!أ61.

والمنتحاتالمعادن8.6%،الكيميائيةالمنتجات.7%،1النقل

،%8.31تايلاند:الرئيسيةالاستيرادمصه!ادر%(،6.4المعدنية

إثيوبيا%،4.21السوديةالعربيةالمملكة%،7.31فرنسا

.%7.4باناليا،%9،5إيطاليا،4.6%

أمريكيدولار5624".ر...أم()499الصادرات

الحيوانات،%771.المحددةغيرألخاصةالتجارية)المعاملات

الغذائيةوالموادالأغذية%،ا،ءهالجمالفيهابماالحية

إثيوبيا93%،الصومال:الرئيسيةالتصديرحهات%(821.

.%"،6السعوديةالعربيةالمملكة%،802.اليمن34،.2

والاتع!الاتالنقل

الخطوطأطوالإجماليام(:)599الحديديةالممكك:النقل

الشحن،972).""لأ...كملمالركابعدد،كمأ60

ليجماإ:!م31991الطرق،طن/كم0،0،0002372

النقلوسائل%(،7.9منها)المعبدكم509/2الأطوال

الشاحنات،.0513"الركابمياراتأم(:99)4

السفنام(:)299التجاريةالملاحة0،3".والحافلات

طنا،090.4الثابتالوزنإحمالي،01فأكثر(طن0،1)

الشحن،21،و141:الركابعددأم(:)599الجويالنقل

ام(:)699المطاراتعدد،539211المتريبالطنالجوي

.أمجدولةبرحلات

اماملةاوالأيد!الإجماليالوطنيالنابخبنية

599119911

!%الأيدى%بملايينالقيمة

الأيديالعاملةلمجموعالفرنكات

العاملةالقيمةالجيبوتية

2122.75و.."668.23الزراعة

التعدين-

47.4لما50الصناعة

31211"..ء04244الإنشاءات

69.7!679العامةالمرا!ق

.3623/1215والاتصالاتالنقل

367.315.15التجارة

31000/938.13..7918المالية

.02423و006والدفاعالعامةأدلإدارة

34.4)785الخدما!

0.2122.75""1.511"(951أخرى

0.015هـ2998725.001528225المجموع

،أالصحفعددام(:99")الأكبوعيةالصحف:الاتصالات

شحصالم...لكلالتوزيعمعدل،4،،00التوزيعإجمالي

الاستقبالأجهزةعددإجماليأم(:99)5الراديو.6،7

عددأم(:99)5التلفازشخمما(71لكل)جهازء3لم...

الهاتفشخصا(35لكل)جهاز/017".ألاستقبالأجؤة

شخصا(.77لكل)خط.4367(:4991الرئيسية)الخطوط

والصحةالتعليم

ام(:)399التعليم

للمعلمينالطلابنشةالاللابالمعلمونلمدارلرا

5678750033.1.14سة611-صسالاشدائي

363363/16.28؟6مة6-18سىسالثالوي

المعلميررتدرببالمهض

1318013.8العالي

فأكثرسنة15سنمنالمتعلمينسسبة:التعليميالمستوى

.%732.الإناث،%3.06الذكور،2.64%

شخصا(،ره258لكل)طبيب79الأطباءعددام(:)989الصحة

936لكلوأحدسرير)بمعدل23831المستشفياتأسرةعدد

.!21ام()599ولأدة00021لكلالأطفالوفياتسسمة(.

اليومفيالفرديتناولهاالتيالحراريةالسعراتأم(:)299الطعام

(%ااحيواتيةمنتجات!8%،نباتية)منتجات338.2

الأغذيةمنظمةبهأوصتالذيالأدنىالحدس%ا10

.المتحدةللأمالتابعةوالزراعة

المسلحةالقواتأفرأدعددإجماليأم(:)699اللسلحةالقوات

قوات.2%،1البحريةالقوأت3.83%،)الجيمق0،6.9العاملة

الإجمالىالوطنيللنابخالعسكريةالنفقاتنسبة%(،أ5.2الدرك

العسكريةالنفقاتمنالفردنصيب2.3%(،العالمي)المعدل%6

أ!ريكيا.دولارا96
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جيبولي

دوليةحدود

البحرسطحفوطنيهمستوىص!مةامحم!!

لسك

اخرىمدن*

الدول!هالحدودفيمرحعأليستالخرلطةهده

والمناخالسطح

جدا.كبيرةبدرجةمقفرةصحراويةجيبوتيأرض

فيوأرضهاالبلاد.ساحلطولعلىيمتدقاحلسهلوهى

إلىالقممبعضفيهاترتفعجبليمستوىذاتالداخل

الجبالهذهوخلفالبحر.سطحمستوىفوقامو005

كلفيالخضراءالأراضىوجودويندر،وعرةهضبةتقع

.لبلادانحاءأ

العالمفيالمناخأنواعأشدمنبأنهجيبوتيمناخويتسم

،م92إلىيصلالحرارةدرجاتومعدلوجفافا.حرارة

شهريبينالفترةفيم542منأعلىإلىيرتفعوأحيانا
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647جيبوتي

مناولةفىتساعدوهى،جيبوتىميناءفيالحديثةالرافعاتإحدى

.وياتلحاا

منأقلإلىالبلادفيالمطرمعدلويصلوأكتوبر.مايو

سنويا.سمأ3

الاقتصافى

أهميةذاتطبيعيةمواردأيفيهليسنام،بلدجيبوتي

والنشاط.الغازيةللمشروباتمصنعينعداصناعةأيأو

ويعتمد.الماشيةرعيهوجيبوتيفىالوحيدالاقتصادي

الحديثالإسكانمشروعمننموذج

وخطالعاصمةميناءعلىتقريباكلئااعتماداالبلاداقتصاد

جيبوتيوتستغلأبابا.بأديسيربطهاالذيالحديديةالسكة

جيدمرفأالبلدوفىإثيوبيا.معالتجارةلخدمةالمهمميناءها

واحد.دوليومطار

تاريخيةنبذة

عصورمنذجيبوتيباسمالانيعرففيماالناسعاش

المسلمونأرسلالميلاديالتاسعالقرنوفي.التاريخقبلما

.الإسلامإلىالعفرشعبلدعوةالعربيةالجزيرةمنالبعوث

منسلسلةوخاضتإلمملامية،ولاياتعدةالعفروأنشأ

عشرالثالثالقرنمنذالنصرانيةالحبشةمعالحروب

التاسعالقرنوفيعشر.السالغالقرنأوائلوحتىالميلادي

العفرأراضىمنكثيرعلىالعيساشعباستولىعشر

ذلكفىالمجموعتينبينالعداوةنشأتثمومن،الرعوية

الوقت.

ام862عامالعفرمنأوبوكميناءفرنسااشترت

بالفحمالفرنسيةالسفنلتزويدمرفأام881عاموأنشأت

سلاطينمعاتفاقياتالفرنسيونووقع.هناكالحجري

.ام488عامالقريبةتاجوراوسلاطينالعفرمنأوبوك

،بالسكانآهلةغيرمنطقةام888عامفيفرنساواحتلت

جبموقد.جيبوتيبالمممبعدفيماتعرفأصبحت

وضموهاالأراضيمنالصغيرةممتلكاتهمكلالفرنمسيون

الفرنسى.الصومالأرضوأسموهواحدإقليمفى

إثيوبيامإمبراطورطيبةعلاقاتالفرنسيونأقام

حديديةسككخطإقامةعلىأصرالذيالثانىمنليك

واستخدم.جيبوتيبمدينةأباباأديسعاصمتهيربط

رسمياميناءام798مشةفيجيبوتيمدينةالإمبراطور

خلالسريعاتطوراالمدينةتطورتولقدإثيوبيا.لتجارة

باقيعلىملحوظتطوريوألمولكن،التاليةالسنوات

الإقليم.أنحاء

بدأتأم،459عامالثانيةالعالميةالحربانتهاءوبعد

أرضتقطنكانتالتيالأخرىوالجماعاتالعيساقبائل

ومعفرنسا.عنبالاستقلالتطالبالفرنسيالصومال

تحتالناسمنالفئةتلكالفرنسيونأخضعذلك

،بالاستقلالهؤلاءمطالبةمنالعكسوعلى.سيطرتهم

يربطتنطمفىفرنساإلىبالانضمامالإقليمأهاليصوت

وثقافي.اقتصادياتحادفيتحتلهاالتيبالأقاليمفرنسا

عامأخرىمرةالفرنسىالصومالأرضأهاليصوت

تسميةوأعادوافرنسا،معالاتحادفيللاستمرارم6791

ثم.الفرنسيةوالعيساالعفرأرضباسمالفرنسيالإقليم

خلالنمواتزدادللفرنسيينالبلادأهلمعارضةبدأت

كبيرا،ازدياذاالعيساسكانعددزادوبعدما.السبعينيات



جيبونى648

وأصبح،بالاستقلالمطالبينساحقةبأغلبيةالأهاليصوت

شعبيضممستقلاام779عاميونيو27فيالإقليم

جيبوتى.

رئيسبموجبهيختارقانونأجيزأم819عامفي

حسنانتخابتمذأكوبمقتضىالمباشر.بالاقتراعالدولة

أبريلفيانتخابهأعيدثما،للجمهوريةرئيساجوليد

يجعلأم819عامفىقانونأجيزقدوكان.أم879

الحزبحكمسلطةعلىتقومجمهوريةجيبوتيمن

مبدأالجيبوتيالدستورأقر،م2991عاموفيالواحد.

علىيسيطرالحاكمالحزبظلولكنالحزبيالتعدد

الح!صمةاتفقت،أم499عاموفى.البرلمانمقاعدجميع

للمفاوضاتاللجوءعلىالعفر(من)أغلبهاالمعارضةمع

خلافاتهم.لحل

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الإلر!يةاا!حدةامنظمةالصومالإفريقيا

أسلادا!ىالريا!ماتاامحر!االعرليةالدولحامعة

العريةدرسا()العاصمةجيبوتي

الإسلاميةالممظماتتاريخ،حيموتي

العرليةالممطماتالعرسةالملادىالبريالحيوان

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-ا

السكان-2

والمناخالسطح-3

لاقتصادا-4

تاريخيةنبذة-5

أشلة

س!صالها؟وحياةتاريخهاليحيبوتيموقعأثرما-أ

السكالية؟الحردصأهموما،الجيبوتىالشع!يتكولىممن-2

فرسساتمس!صتولمادا،جيموتيإلىالفرنسيينوصولقصةتتبع-3

طويلة؟سمواتبجيبوتى

دلك.اشرح-إثيوبيالتجارة!همامسفذحيموتى-4

وتقعمدنهاوأكبرجيبوقطجمهوريةعاصمة!جييوتي

علىإفريقياساحلشرقيشمالالإفريقيالقرنمنطقةفي

34طولخطوشمرقيشمالأ،030151عرضدرجة

جزرثلاثعلىبنيتالتىالمدينةهذهأنويبدوشرقا.

منأكثرالإسلاميةالعربيةبالحضارةتأثرتقد،مرجانية

إفريقيةأجناسمنخليطاسكانهاكانوإنبافريقيا،تأثرها

317و...بنحوجيبوتيمدينةسكانعدديقدر.وعربية

سكانمجموعمن%55منبأكثرتستأثروهي،نسمة

ويديرالمدينةفىكبيرةفرنسيةجاليةوتعيح!،الدولة

اليمنيونيمتلككما،التجاريةالمشروعاتبعضالأوروبيون

تجاريةأعمالأأخرىجنسياتمنالعربوبعض

حراميناءجيبوتيأصبحتأنومنذ.أخرىومشروعات

التيالسلعمعظمبأسواقهايتوافرفإنه،أم819سنة

الصينوجمهوريةوتايوانوبورماوتايلاندا!ندامنتستورد

الأمريكية.المتحدةوالولاياتأوروباوغربىاصشعبيةا

الأخدودتشعبمنطقةفيجيبوتىمدينةموقعوبسبب

هزة0،6منلأكثرالمتوسطفيتتعرضفإنها،الإفريقى

وأخمسبنحوإلالايشعرونالسكانأممنسنويا،أرضية

فقط.هزأتست

المطرمعدليتفاوت.جافحارجيبوتيمدينةومناخ

بعضوتمرسنويا،سموء012بينماعليهاالسنوي

جيبوتيوتتعرضالأمطار.تسقطأندونالسنوات

إلىمايو)منالحرارةارتفاعفصلفيعاليةحرارةلدرجات

المعدلكانوإنأحيانا،م044إلىتصلحيثسبتمبر(

خلالجيبوتىمدينةوتتعرضم92للحرارةاسشوي

الخمالمين.شياحالحارا!صلا

نشاطأنهجيبوتيلمدينةالاقتصاديالنشاطيميزماأهم

وبجيبوتيبحريا.ميناءلكونهاالمدينةبوظيفةيرتبطتجاري

بينأنشئحديديبخطأبابابأديحم!وترتبط،دولىمطار

هذابإنشاءفرنساتكفلتوقد.ام179وأم798عامي

وجنوبإثيوبياوسطيخدمالذيالوحيدالحديديالخط

فيممثلةجيبوتيفىالداخليالنقلخدماتوتتوافرشرقها.

يذكرصناعىنشاطيوجدولا.الأجرةوسياراتالحافلات

البحر.مياهمنالملحاستخراجعداجيبوتىفى

وتكثرما،حدإلىنطفبانهجيبوقطشاطئوشميز

تمارسكماالغطسفيهالناسويمارس،السباحةأماكنفيه

مايومنالشراعيةبالقوأربوالملاحةالأسماكصيدهواية

أكتوبر.إلى

الفرنسيةالعمارةطابعجيبوتيمدينةعلىويغلب

نأإلا،الفرنسيالنظامذاتالتعليممدارسوتنتشر.القديمة

أقامتوقد.عربيةتعليميةوبعثاتعربياتعليميانشاطاهناك

مبناهافتتحبجيبوتيعلميامعهدا،السعوديةالعربيةالمملكة

تالغوهوام(،399هـ،ا)413القعدةذيشهرفىالجديد

الإسلامية.سعودبنمحمدالإماملجامعة

بدأتجيبوتيمدينةقصةفإن،التاريخيةالناحيةومن

جيبوتىمنطقةعلىفرنساسيطرتحينماام888سنة

وأسس.بالسكانآهلةغيرالوقتذلكفىكانتالتى

عاصمةوجعلوهانفسها،السنةفىالمدينةالفرنسيون

)منطقةأم698عامفيالفرنسىالصوماللأرض

سريعأازديادأجيبوتيفىالسكانعددوازدادجيجوتى(.

بعضفيالفقيرةالأحياءوتطورتأم،459عاممنذ

العاصمة.مناطق



946لخرتا،جيبوتي

تا.مر

جيبوتيجمهوريهريح

الركنفيتقع،عربيةدولةجيبوقي.رلحط!جييوثي،

فيعضووهيجيبوتيوعاصمتهاإفريقياقارةمنالشرقي

حواليمساحتهاوتبلغ.الإسلاميالمؤتمرمنظمة

0063/06بحوالىسكانهاعددويقدر2.كم؟00223

استقلتوقد.الجيبوتيالفرنكالرسميةوعملتها،نسمة

فيالمتحدةالأمإلىوانضمت،أم779عامفرنساعن

الفرنسيالصومالمضىفيماتسمىوكانت.العامنفس

مابالإسلامالسكانغالبيةويدين.الاستقلالقبلوذلك

والوثنيين.النصارىمنقليلةفئةعدا

الأحمر،للبحرالجنوبيالطرففىجيبوتيوتقع

إثيوبياالغربومنإرترياالشمالمنويحدها،عدنوتقابل

الامشراتيجيبموقعهاوتمتازالأحمر.البحرالشرقومن

مضيقعندالأحمرللبحرالضيقالمدخلعلىالمطلالمهم

فإنهاولذا.صغيرةجزرعدةعليهتقعالذيالمندبباب

ولاكانتوقد،الجنوبيالأحمرالبحرمدخلفيتتحكم

لقربهاوذلك،الخارجيةإثيوبيالتجارةالرئيسيالمنفذزالت

إثيوبيا،جنوبفيوالحيوانيالزراعيالإنتاجمناطقمن

الخططريقعنأبابابأديسالمباشراتصالهاعنفضلا

طولهويبلغ،بالساحليصلهاالذيالوحيدالحديدي

.ام179عاممنذفرنسيةشركةوتملكهتقريبا،كم746

جيبوتىفىالئجاريالعربنشاط

عربوخاصةالعربيةالجزيرةعربأنالمعروفمن

ساحلعرفمنأولكانوا،وعمانوحضرموتاليمن

كالإغريقالأخرىالأممنغيرهمقبلإفريقياشمرق

وأن،المندببابمضيقيعبرواأنواستطاعوا.والرومان

من،المضيقهذامنالجنوبإلىالواقعةالبلاديكتشفوأ

جنوبا.مدغشقروجزيرةموزمبيقإلىشمالأالدناقلبلاد

شمبهعرببينالاتصالوسيلةالتجاريالتبادلكانوقد

ذلكعلىوساعدهمإفريقيا،شرقىوبينالعربيةالجزيرة

طريقعلىالجغرافىالعرببلادوموقع،الموسميةالرياح

الملاحيةالعربخبرةوكذلك،والغربالشرقبينالتجارة

العربوأقام.الفلكبعلمومعرفتهمالملاحةبأسراروإحاطتهم

تأتيكانتالتيبضائعهموتخزينمراكبهملتموينمحطات

عمرأنية.مراكزقيامعلىساعدمما،القارةداخلمن

جيبوتيفىالإسلام

العربية،الجزيرةفيالإسلامدعائمتوطدتأنبعد

لينشروهدينهميحملونوالتجاروالوعاظالدعاةانطلق

مندفعينالعربيةالجزيرةمنفخرجوا،الأرضأنحاءفي

السياسيةالاضواباتنتيجةمنوكان،الدعوةبحمالممة

شبهمنهجراتحدثتأنالأمويةالدولةلثسهدتهاالتى

إلىتسللتومنه،الإفريقيالساحلإلىالعربجزيرة

منالأصليينبالسكاناختلطتحيث،القارةداخل

الميلاديالعاشرالقرنخلالوفدتثم.الإفريقيين

وأسس،الشرقيإفريقياساحلإلىأخرىعربيةهجرات

معروفةتجاريةمراكزأومدنأولهناكالمهاجرونالعرب

علىألسستمدينةأولمقديشووكانت،التاريخفي

ممبساأهمهاأخرىمدنتلتهاثم،الصومالساحل

ولامو.وملندي

الأوضاعفىإفريقياشرقفيالإسلامظهورأثر

تغيراتوأحدث،والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسية

الهجراتحملتالسياسيةالناحيةفمن.المجتمعفيواسعة

بذورمعهاحملتكما.ونظامكدينالإسلاممعهاالعربية

الإسلامي.العالمشهدهاالتيوالدينيةالمذهبيةالاختلافات

فىالمسلمونالعربنجحفقد،الاقتصاديةالناحيةومن

مصادربأهموربطوهاعزلتها،منإفريقياشرقىإخراج

الأبيضالبحروبلادالأقصىالشرقفيالعالميالإنتاج

إلايعرفونلاإفريقياشرقيسكانكانأنبعد،المتوسط

الناحيةومن.البمسيطةالزراعاتوبعضوالصيدالرعي

بينيفرقولاللمساواةيدعوالإسلامفإن،الاجتماعية

ويصاهرهبالألمموديختلطكانفالمسلموأسود،أبيض

تغييرإلىذلكوأدىعليهيتعالىكانالذيالأبيضبعكس

الشعبوتكوينإفريقياشرقيفيالزواجعلاقات

السواحيلي.

لبرتغالىالغزوا

برتغالىلغزوالإسلاميةوالإماراتالمدنتعرضت

الإسلامية،السلطاتأركانتقويضإلىيهدفصليبى

هذهلأنوذلك،الإسلاميالعالماقتصادياتعلىوالقضاء

علىتقململأنها،السلاحإلىتفتقركانتالسلطنات

.التجارةعلىقامتبلالفتح

فيإفريقياشرقيسواحلإلىالبرتغاليالنفوذوصل

به،نفوذهمووطدواالميلاديعشرالسادسالقرنأوائل

منتمكنواحتىمتواليةحملاتالغرضلهذافأرسلوا

الشرقيباسماحلالعربيةالمدنجميععلىالسيطرة

لإفريقيا.



يخرتا،لىجيبو65،

هذهفيبسهولةتتوطدلمالبرتغاليينسلطةأنإلا

ضدوانتفاضاتبثوراتالمسلمونالعربقامفقد،المناطق

عاموبمباوزنجبارممبساثوراتأهمهاومن،البرتغاليالحكم

بعدها.وماأم28ء

بلادعلىاستولواقدأمحثمانيوناكان،الوقتذلكوفى

المحطاتلمهاحمةقاعدةعدنمنواتخذوا،العربيالمشرق

والخليجالهنديالمحيطفىالبرتغاليةالتجاريةوالمراكز

تخفيضفيالشيءبعضنجحواالعثمانيينأنومع.العربي

العربيةوالإماراتالعربالتجارعلىالبرتغاليالضغط

جبهةتكوينإلىالراميةالمحاولاتكلوحطموا،الساحلية

إفريقيا،وشرقالأحمرالبحرفيالإسلاميةللقوىمعادية

فشلفقد،حاسمةنتائجإلىتؤدلمالأتراكجهودأنإلا

البرتغاليين.ضدالإسلاميةالقوىتوحيدفىالعثمانيون

يدبتقديمالعثمانيةالدولةقامت،أم586عاموفي

علىالعثماني!تأصبحراأمراءأحدطريقعنوالمساعدةالعون

فيهانىالأوشمجعمقديشو،إلىوصلالذيميرال

واستطاعاكبرتغالي!!،ضدالجهادعلىالشرقيالساحل

السفنعلىالامشيلاءالأهاليبمساعدةالعثمانىالقائد

نأغير،العتمانيةبالسلطةاعترفواأنبعدالبرتغالية

المناطقتلكفينفوذهمواممتعادواعليهقضواالبرتغاليين

المسلمين.ضدالحبشةمعوتحالفوا

كان.البرتغالىالنفوذطردفيالعمانييناليعاربةدور

النصرانيةإثيوبيالتحويلجهودهماوجهواقدالبرتغاليون

ماعلىمعتمدين،الكاثوليكيالمذهبإلىالأرثوذكسية

والحبشة،الهندبينأضجارةاعلىومميطرةنفوذمنلهم

وقفت،الإسلاميأعتحاالحبشةواجهتوحينلكن،

علىكانالتيالإسلاميةالقوةوجهفيتسندهاالبرتغال

صوبزحفالذيجرانيمحمدالصوماليالبطلرأسها

الجزيرةشبهوعربالعثمانيينالاتراكقوةتؤيده،الحبشة

أبناءأحدرأسهاعلىبقوةالحبشةالبرتغالوأمدت،العربية

فادحةبخسائرالبرتغاليةالقواتمنيتوقدجاما،دافاسكو

تحققأنالإسلاميةالقواتتستطعلملكنقائدها،وقتل

الحبشة.علىحاسمانصرا

واستمرت،والأفارقةالمسلمينالعربثوراتتهدأولم

فيالعربالثوارواتصل،الشرقيالشاطئأنحاءجميعفي

كانتكما،العربيةالجزيرةأنحاءفىلماخوانهمالمناطقهذه

أعثمانيين.امنسأييدادائماتجدالثوراتهذه

جانبمنشديدةهقاومةتعرضواقدالبرتغاليونكان

-621)4اليعاربةدولةبمساعدةإفريقياشرقيفيالأهالي

سلطانبن!عيفالإمامأرسلفقد.عمانفىأم(741

الشرقي،إفريقياساحلإلىبحرياأسطولأأم896عام

الشرقي،الساحلمنالبرتغالىالنفوذيزيلأناستطاع

إلاللبرتغاليينيبقولمالبرتغاليالنفوذمحلعمانوحلت

موزمبيق.مستعمرة

استغلالعلىتقومالبرتغاليينسياسةوكانت

تهددتمردحركةأيومقاومةخيراتها،ونهبالمستعمرات

فىالعمانيونالعربنجحفقدذلكومع.البرتغاشالنفوذ

منلهمكمخلصمينالأهاليبه!اورحبوإبعاده!ا.طرده!

وظلمه.انبرتغاليالاحتلاأ!قسوة

الشرقىالساحلفيتظهرالاستقلاليةالروحوبدأت

البوسعيددولةوحلولاليعاربةدولةسقوطبعدلإفريقيا

ممبسابحكمالمزروعيوناستأثرحيثأم،741عاممحلها

استطاع،وعمانممبسابينطويلصراعوبعد.وتوابعها

العمانيونوسيطرممبسا،علىاسميطرةعمانفىالبوسعيد

العمانيةالسلطةوتكونت،الشرقىإفريقياساحلكلعلى

السيدعهدفيوازدهرت،والإفريقيالاسيويبقسميها

بينقسمينإلىقسمتوفاتهبعدأممنهار،سلطانبنسعيد

وزنجبار()مسقطالدولتانهاتانخضعتثم،قاصديه

البريطانية.أصلحماية

المصريالحكم

ساحلإلىمصريةحملةجاءتأم،875عامفي

بريطانيامعارضةبسببفشلتولكنها،الجنوبيالصومال

إفريقياشرقعلىقبضتهابتشديدبريطانياوقامتلها،

علىالدوليالتنافسبعدفيها،وأغراضهامحططاتهاوتنفيذ

عامالبحريةللملاحةالسويسقناةفتحبعدالمنطقةتلك

.أم986

ساحلعلىسيطرتهامدتقدالمصريةالإدارةوكانت

كما.الصومالبلادمنأجزاءوبعضالغربىالأحمرالبحر

عامحتىلمصرتابعالخلئكلدنالجنوبىالشاطئكان

عنالجلاءعلىمصربريطانياأرغمتعندماأم،884

أطلتماوسرعانالأحمر.البحرعلىالمطلةالموانئجميع

شرقيمنطقةعلىالأوروبيالاستعماريالتسابقحركة

وحدةتفتيتعليهاترتبالتيالحركةوهىإفريقيا،

ثموإيطاليا،وبريطانيافرنسامنكلبينواقتسامهالصومال

منه.أراضعلىوكينياإثيوبيامنكلحصول

إفريقياشرقيعلىالأوروبىالتنافس

تسابقإلىأم986عامالسويص!قناةافتتاحأدى

تشابكتفقدإفريقيا،شرقىعلىللسيطرةالأوروبيةالدول

منالمنطقةهذهفيوإيطالياوضنساإنجلترامنكلمصالح

الهند.إلىالمؤديالتجاريالويقعلىالسيطرةأجل

فرنسامنكلبينالصومالمنطقةتقسيمتموأخيرا

والصومالالفرنسيالصومالفهناكوإيطاليا،وبريطانيا

الإيطالي.والصومالالبريطاني
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فمساحته(الحالية)جيبوتىالفرنسىالصومالأما

منويتكونجيبوتى،وعاصمته2،كم22).00حوالي

وجرياد،ودبيشوتاجوراالدناقلهيرئيسيةأقسامأربعة

عرفحينفي،الشماليالصومالباسمأيضاوعرف

والصومال،الأوسطبالصومالالبريطانيالصومال

الشرقي.بالصومالالإيطالي

الفرنسيةالسيطرة

كبيرااهتماماتبديدولةأولالحقيقةفىفرنساكانت

منذوذلك،عدنخليجعلىالمطلالإفريقيبالساحل

كنتيجة،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأربعينيات

،أم862عاموفي.أم983عدنعلىبريطانيالامشيلاء

أحمددينىويدعىرهيطة،سلطانمعفرنساعقدت

الدناقلشيوخيتنازلأنعلىفيهااتفقمعاهدةأبوبكر،

ميناءعنريالالافعشرةمقابلالثالثنابليونللإمبراطور

وخليجه.أوبوك

معمعاهداتتعقدالوقتهذامنذفرنساأخذتولقد

الساحلعلىممتلكاتهالتوسيعالسلاطينأوالمحليينالشيوخ

نأعلىفرنساوحرصت.عدنخليجعلىالمطلالإفريقي

رؤساءالسلاطينهؤلاءأنالمعاهداتهذهفييثبت

صارتكما.بلادهمعلىتامةبسيادةيتمتعونمستقلون

نجليجمياهفيبكثرةالحينذلكمنذتظهرالفرنسيةالبوارج

.عدن

لقارةالشرقيالساحلبهذاالفرنسييناهتمامويرجع

وإذاالهند.إلىالمؤديالملاحيبالطريقالاهتمامإلىإفريقيا

الرجاءرأسبطريق-ذلكقبل-اهتمواقدالبرتغاليونكان

لإحياءاتجهقدعشرالثامنالقرنمنذالاهتمامفإنالصالما

الأحمر.البحرطريق

فيالزمنمنفترةوإنجلترافرنسابينالصراعاشتد

الدولتينمنلكلكوسيلةالطريقهذأعلىالسيوةسبيل

.الأخرىمصالحلتهديد

ام897عامفيمصرعلىالفرنسيةالحملةوكانت

ذلكمنذإنجلتراعملتفقدلإنجلترا،الخطرناقوسبمثابة

لم.المنطقةفىموأصلاتهاوطرقنفوذهاحمايةعلىالوقت

إلىواضطرارهامصر،علىحملتهافشلبعدفرنساتتمكن

عن،والخارجيةالدأخليةمشكلاتهاوبروزعنها،الجلاء

هدأتأنماولكنهاإفريقيا،فيالاستعماريةأغراضهاتنفيذ

التوسعيةالامشعماريةأعمالهالتباشرعادتحتىأوضاعها

جديد.من

الساحلعلىالساحليةالمناطقإلىفرنساأنظارفاتجهت

العربي.الهنديالمحيطلمساحلوعلىالأحمرللبحرالإفريقى

أمامها،المحتملةالصمعوباتتدرككانتفرنعسالكن

خاصة،فرنسىنفوذلأيومعارضتهاإنجلترأموقفوخاصة

معمحاولاتفرنسافبذلت.ومسقطعدناحتلتأنبعد

القديمة،العلاقاتلإحياءممعيدالسيدعمانسلطان

وهيام،842عاممعهتحاريةمعاهدةعقدهافىونجحت

الولاياتمعالسلطانعقدهاالتيلتلكمماثلةمعاهدة

عامفيإنجلتراومع،أم833عامفيالأمريكيةالمتحدة

نأإلازنجبار،فينفوذهابسطفرنساوحاولت.أم983

لكن.الفرنسيةالأطماعتحقيقدونحالتقدألمانياأطماع

نتائجه.ظهرتقدإفريقياشرقيفيالفرنسبننشاط

عنللصومالفرنسااستعماربدأام884عاموفي

تاجوراسلطانمعأم884عامفيمعاهداتإبرامطريق

فيلهاقاعدةالمعاهداتهذهمنونشأوعيسا،وجوبا

لذلك،الصينيةالهندفيمستعمراتهاإلىمواصلاتهاطريق

الشعوبتوحيدبريطانيامحاولةمنتخشىفرنساكانت

الصومالية.

،أم862عاممنذأوبوكميناءفيالفرنسيالنشاطبدأ

ميناءعلىواستولتنفوذهاوسعتأنفرنسالبثتماثم

منالاخرالجانبعلىيقعوهوأم،884سنةجيبوتي

وكان.أوبوكميناءمنمنعةأكثربأنهويمتازتاجورا،خليج

واحدحوألييبلغاحتلالهاوقتجيبوتيسكانعدد

التيالأساسيةالقاعدةتعتبروكانت.نسمةألفوثلاثين

ومنهاالفرنسيةالمستعمرةهذهتكونت.الفرنسيونيفضلها

مقراصارتوقد،المجاورةالأجزاءفيالفرنسيالنفوذانتشر

.م2918عاممنذالفرنسيةللإدارة

الإقليمهذافرنسااحتلت.الاستعماريةفرنساسياسة

فى،القبائلوزعماءالسلاطينمعاتفاقياتإبرامطريقعن

والقلائد،والخرزالأقمشةمنالبسيطةبعفالهدايامقابل

بينهالصداقةتسجلوثيقةعلىيوقعالسلطانكانبحيث

علمدونيوقعهاالسلطانوكان،الفرنسيةالدولةوبين

تحصلوبموجبهالفرنسيةباللغةالمكتوبةبمحتوياتها

فيللسيادةواضحةكاملةحقودتىعلىالفرنسيةالشركات

بالحماية.الشركةمنغامضةتعهداتمقابل

بخلافمباشراحكماالصومالبحكمفرنساوقامت

فيوالمحليةالقبليةالزعاماتجميععلىوقضتإنجلترا،

ومعالمباشر،حكمهاتحطوأخضعتها،الإفريقيةالبلاد

الاستعماريةسياستهالتغييرفرنسااضطرتفعندما،ذلك

فإن،الحكمفيالإفريقيةالعناصربعضإشراكومحاولة

المباشرالحكمسياسةتنفيذكونهعنيخرجلاكانالأمر

الثورةأعلنتهاالتيالبراقةالمبادئبعضعلىتحتويالتي

والإخاء.والمساواةالحريةوهيالفرنسية

سكانجميعأنإلىهذهنظرشهمفيالفرنسيونامشند

هذاوعلى،فرنسيينمواطنينيكونواأنيجبالمستعمرات
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والمقصود.والاندماجالاستيعابنظريةقامتالأساس

بالصبغةالفرنسيةصئالمستعمراتالاشيعاببعملية

وتقاليدهمولغتهمالفرنسيينثقافةفرضطريقعنالفرنسية

الأفارقة.علىوالسياسيةالاجتماعيةونظمهم

نفوذهمبتوسيعالرتإلغاءسياسةالفرنسيوناستغل

مساحةعلىوسيطروا.الإفريقيةالقارةفيالاستعماري

نسمة،مليون012حواليتضما2،كممليون13قدرها

ولا2،كممليوننصفعنتزيدلافرنسامساحةبأنعلما

نسمة.مليون41س!صانهاعدديتجاوز

الثقافي.الاستعمارسياسةتطبيقإلىالفرنسيونعمد

غيرآخرنوعمنتفرقةظهورالسياسةهذهعلىوترتب

الذينالإفريقيينبنالفرنسيونميزفقد.العنصريةالتفرقة

والقانونالفرنسيالشخصيةالأحواللقانونالخضوعقبلوأ

القوان!ت،أ!ذهالخضوعرفضواالذينوبين،والجنائيالمدني

وسجنهمبمعاقبتهماالفرنسيينللح!صامسمحوقد

وتعذيبهم.

التيمستعمراتهاثرواتعلىللسيطرةفرنساوعمدت

كانتكما،للصناعةألازمةاالأوليةللموادمصدراكانت

ولتكون،الرخيصةالعاملةللأيديحاجتهالسدمصدرا

الصناعيةالمنتجاتلتصريفسوقاالمستعمراتهذه

عنالفائضةالفرنسيةالوطنيةالأموالرؤوسوتوظيف

أوروبافىلمستعمراتهافرنسافقدانعلىترتبوقد.الحاجة

كاهلعلىملقىالأكبرأ!بءاأصبحأنوأمريكا،وآمميا

نأالمستعمراتهذهعلىكانإذ،الإفريقيةالمستعمرات

فقدتها.التيالميادينفىتجنيهكانتعمافرنساتعوض

مستعمراتها،شعوبلمصالحأهتمامأيفرنساتعرولم

المناطقفيوالصحيةالتعليميةالخدماتتماما،غيبتحيث

تلكفيالفرنسىالدوراقتصروقداحتلتها.التي

ونهب،والزراعيةالعسكريةالمشروعاتعلىالمستعمرات

فيجداقليلةالتعليمنسبةكانتفقدالبلاد،خيرات

علىتزدلمالمتعلمينفنسبة،المستعمراتوجميعالصومال

وكذلك.لهمالموالينأوالفرنسبنمنومعظمهم،81%

مستشفياتتوجدفلا،الصحيةللخدماتبالنسبةالحال

هذا.شخصألفعشرينلكلطبيبإلايوجدولا،كافية

الأراضىعلىالاستيلاءممياسةفرنسااتباعإلىبالإضافة

الجددالمستوطنونلزراعتهاليقوم،والخصبةالجيدةالزراعية

منالوطنيينالمزارعينوطرد،الفرنسيةالشركاتأو

قامتالبلادفيالمترديةالأوضاعلهذهونتيجة.أراضيهم

الفرنسي.الحكمضدوانتفاضاتثورات

عانى.الاستقلالإلىوالدعوةالوطنيةالمقاومة

فتصدىالبشعةالفرنسيةالسياسةمنالجيبوتىالشعب

لمقاومتها.

التىالتحرريةالحركاتالفرنسيةالسلطاتواجهت

اضطرمماوالقف!بالعنفوالاخرالحينبينتقومكانت

إدخالبقصداجريالذيالاستفتاءمقاطعةإلىالشعب

مآربهانفذتفرنساأنغير،الفرنسيتحادالافىجيبوتى

وبالتزوير.بالقوة

بعدظهرتقدالوطنيةالروحأنبالذكرالجديرومن

الحقوقببعضمطالبةصورةفى،اضانيةاأصعالميةاالحرب

السياسية.

العالميةالحربنهايةمنذالسياسيةالحياةتطورتوقد

الاتحاد:مثلأحزابعدةفظهرتتدريجيا،تطوراالثانية

ورابطةللعفر،الديمقراطيوالاتحاد،الصومالىالجمهوري

وكانت.الديمقراطيالعيساواتحاد،يمقراطيةالدالعيسا

الأحداثنتيجةالأحزابهذهبإنشاءسمحتقدفرنسا

الدولية.والتطورات

شكلايتخذبدأقدالشعبيالكفاحأنذكرهيجدرومما

محمودالسيدانتخبحينماأم،459عامفىمنظما

فيالصوماليالشبابوحدةحزبلفرعرئيساحربى

للعمالنقابةأولأنشأام،479عاموفى.جيبوتي

جميعتضمالنقابةهذهوكانتلها،رئيساوانتخب

اصبحتوقد،المستنيرةالعناصرجانبإلىالعاملةالأيدي

وتتسعتنمووأخذتاعتبارها،لهاسياسيةقوةالنقابةهذه

باتحادنادىالذيالجمهوريألاتحادحزبمنهاتألفحتى

نشاطوتمثل.واحدةجمهوريةفيالصومالأجزأءجميع

الشعب،صفوفبينالقومىالوعىنشرفيالحزبهذا

مواطنلكلهدفاوالوحدةالاستقلالقضيةأصبحتحتى

صوماكط.

الفرنسيينإجبارإلىالبلادفىأغومياالوعينموأدى

نصف،أم059عامتشريعيمجلسبقيامالس!اخعلى

المستوطنينمنالآخروالنصفالصوماليينمنأعضائه

جميعفوزعنالانتخاباتنتيجةأسفرتوقد.الأجانب

هدفأنمنوبالرغم.الجمهوريالاتحادحزبمرشحى

المجلسهذاأنإلافقط،الخواطرتهدئةكانالفرنسيين

فيالتحرريةالقوىلانطلاققاعدةيكونأنمنتمكن

ممثللاختيارشعبىاستفتاءأجريأم569عاموفي.البلاد

حربي.محموداسحيدففاز،الفرنسيةالجمعيةفىالصومال

لبعضوتدميرصوماليةمقاومةجرتالسنةنفمم!وفى

الموادفيهاتخزنفرنساكانتالتىأغرنسيةاالمنشات

علىواحتجاجا.إسرائيلإلىوترسلهاوالأسلحةالتموينية

أستمراروإزاءام569عاممصرعلىإسرائيلعدوان

إصدارإلىالفرنسيوناضطربالاستقلالوالمطالبةالكفاح

تأليفحقالفرنسيةالمستعمراتجميعيمنحقانون

القديم،المجلسحلالأسساسهذاوعلى.محليةحكومات
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الاتحادحزبامعركتهادخلجديدةانتخاباتوأجريت

الاتحادحزبفيهافازوقد.الوطنيوالحزبالجمهوري

وألف،التشريعيالمجلسفيالمقاعدبجميعالجمهوري

اعضائهاجميعوكانصوماليةوزارةأولحربىمحمود

الصوماليين.من

مجلسفيالمستعمرةنائبعضويةمدةانتهتوعندما

قوضيفتحيأحمدللانتخاباتتقدم،الفرنسيالشيوخ

مجلسبعضويةففاز،الجمهوريالاتحادحزبأعضاءأحد

هوالجمهوريالاتحادحزبوأصبح.الفرنسيالشيوخ

ألمجلسفىبأغلبيةفازأنبعدجيبوتييحكمالذي

الحزبرئيسوأصبح.أيضاالمحليةوالوزارة،التشريعي

وأحد،الوطنيةالجمعيةفيللحزبوممثلاللوزراءرئيسا

الفرنسي.الشيوخمجلسفيالصوماليمثلأعضائه

تولىأم،589عامفيوالاستفتاء.الاستقلال

ووضعفرنسا،فيالسلطةديجولشارلالفرنسيالرئيس

مستعمرةأيةحقمنأنفيهأعلنالذيالجديددستوره

.الاستقلالعلىتحصلأنالدمشورهذاترفضفرنسية

ضدالنطاقواسعةدعايةحملةحربيمحمودقادوعندها

فيالمحليةالفرنسيةالسلطاتفانزعجت،ديجولدستور

الفرنسيةالصلطاتوحاولتذاتها.فرنساوفيالصومال

ديجولدستورضدحملتهلوقفالوسائلبشتىاستمالته

حزبعلىالقضاءعلىفرنساعملتلذلكرفض،ولكنه

ديجولدستورعلىالاستفتاءقبلالجمهوريالاتحاد

الوطنية،والمظاهراتالاجتماعات!ع:منهاعدةبوطئل

منكبيرعددعلىالفرنسيةالسلطاتقبضتكما

.السجونفيبهموزجتالمواطنين

بينالفرنسيالصومالسكانخيرالاستفتاء،طرحولما

هذاأثاروقد.الاستقلالوبينلفرنساتبعيتهماستمرار

فقدذلكومع،الصوماليينبينكبيراخلافاالاستفتاء

75%بنعسبةديجولدستورضدالاستفتاءنتيجةجاءت

لتبعيةالمؤيدينلصالحالاستفتاءنتيجةأنفرنساادعتبينما

الفرنسيالصومالفيالوطنيةالعناصرواتهمتفرنسا.

لاستمرارفقطليصرالاستفتاء،بتزويرالفرنسيةالسلطات

العامالرأيلإيهامأيضاولكن،للمنطقةالفرنسىالامشعمار

فيخطيرافعلياانقساماهناكبأنوالدوليالفرنسى

واحدةحكومةقياميشحكللىلا،الفرنسىالصومال

مستقلة.

ديجولإلىالنبأهذاالفرنسىالعامالحاكمأبلغولما

هذاوتمكنله،بديلوتعيينبعزلهبرقيةالليلةنفسفىتلقى

هذافيمتحدياالاستفتاءعنمزيفةنتيجةإذاعةمنالبديل

علىالوطنيةالعناصرفاحتجت،وإرادتهالشعبإجماع

فيهاحدثتصاخبةمظاهراتوقامتالإجراء،هذا

رجالوبينالفرنسيالصومالمنالوطنيينبيناشتباكات

منمئاتوجرحقتلعنأسفرتالفرنسيةوالشرطةالجيش

ذاكإذكونهرغمنفسهحربيمحمودوجرحالمواطنين

قدمالتصرفهذاعلىواحتجاجا.المحليةللوزارةرئيسا

السلطاتفقبلتهاالوزارةرئاسةمناستقالتهحربيمحمود

الفور.علىالفرنسية

وصار،التشريعىالمجلسحلالاستقالةهذهعلىترتب

بجميعيتمتععسكرياحاكماالفرنسيالعامالحاكم

لتكوينجديدةانتخاباتلتزييفالقوةواعدت،السلطات

فيالفرنسيةللسلطاتالمواليةالعناصرمنتشريعىمجلس

ومعهالمجلسدخولمنحربىمحمودتمكنولكنالبلاد.

أنهاولو،معارضةجبهةمؤلفينحزبهمنعضواعشرثلاثة

أعضا!لهعددالبالغالمجلسأعضاءعددنصفعنقليلاتقل

منتحرريةوجهةالمجلستوجهكانتأنهاإلاعضوأ،32

.الاستقلالعلىالحصولأجل

استمر.جيبوتيجمهوريةواعلانالتامالاستقلال

أجلمنونضالهكفاحهفىالفرنسيالصومالشعب

التيالصاخبةالمظاهراتخلالتذمرهوأبدى،الاستقلال

ديجولالجنرالاستقبلتوالتىالبلاد،باستقلالنادت

والممتمر.أم669عامجيبوتيلمستعمرةزيارتهعند

حصلحتىالاستقلالسبيلويكابفييناضلالشعب

التيجيبوتىدولةمكوناأم779عاماستقلالهعلى

نفسفىالمتحدةالأموهيئةالعربيةالجامعةإلىانضمت

جيبوتى.هيوالعاصمةجوليد.حسنويرأسها،العام

وعلىوالإسلاميةالعربيةالدولمندعماالدولةوتتلقى

وسعهافيماكلوتعمل.السعوديةالعربيةالمملكةرأسها

نأذكرهيجدرومما.المجالاتشتىفيالتطورلتحقيق

عاماستقلالهالفرنصيمئالصومالرفضتفرنسا

منكلفيهاستقلالذيالوقتنفسفيام،069

حصولتأخرفقدلذا.والإيطالىالبريطانيالصومال

مدةالأخرىالصومالأقسامعناستقلالهاعلىجيبوتى

عاما.عشرسبعة

حديثةمشكلات

بشكلإفريقياوشرقيعامةاللإفريقيةالقارةأصاب

والمصائبالويلاتمنالكثيرالاستعمارجراءمنخاص

لشعوبالأوروبيالاستغلالهذاعننتجفقد،والنكبات

مشكلاتجانبإلىوالأميةوالمرضوالجوعالفقرالقارة

ومشكلات،الإفريقيةالدولطاقاتتستنزفالتيالحدود

التمييزومشكلة،والثقافيوالاقتصاديالاجتماعىالتخلف

هذهتبعاتمنتعانيجيبوتىولازالت.العنصريةوالتفرقة

هذا.يومناحتىالمشاكل
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ال!سلام

إفريقيا

العرليةالدولحامعة

جيبوتي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإسلاميةالممطماتالصومال

العرديةالممطماتالعر!

الإشهـيقيةالوحدةمنصمةاالعلما

اجمراعماد

-3

-7

الموضوعصرعنا

جيبوتيفيالتجاريالعربنشاط

جيبوتيفيالإسلام

البرتغاليالغزو

المرتغالىالحمودطرد!يالعمايراليعارلةدور-أ

المصريالحكم

إفريقيالثرقىعلىالأوروبىالتنافس

الفرنسيةالسيطرة

الاستعمارية!رلسا!مياسة-أ

الاستقلاا!إلىأ!دعوةواالوطيةالمقاومة-ب

والاستمتاءالاستقلالح

حيوتىحمهوريةوإعلا-التامالاستقلال-د

حديثةمشكلات

أسئلة

ادوقع؟هداأهحيهوما،حيموتيتقعأين

العواملماإفريقيا.شرقىساحلإلىالتحارياحربانشاطامتد

دلك؟علىساعدتالتي

هدهأررما.مهمةتعيراتحيموتيالإسلامدحولأحدت

؟تلتعيراا

هداأسحا!ما.الرتعالىاصلعزرالإكريقيااحتمرقىاالساحلتعرض

3العرو

ل!!ريقيا؟اتىلىالساح!!عرةاحسيص!إامرفرساتمكتكيف

المرلسيالصومالت!صيرلى!رنساامشحدمتهاالتيالوسائلما

)جيوقط(؟

اغرنسىاالاستعمارمراضحلصامنحيبوتىتمكم!كيص

الحمهورية؟وإعلان

بعدعلىالهندغربيشمالفيتقعمدينة!ر

سكانهايببكدد.دلهيمديخةغربيجنوبكم925

منطقتهاسكانعدديبلغبينما،نسمة678.1)454

ولايةعاصمةوهى،نسمة4254.51.1الحضرية

لعمارتهانظراللسائحينرئيمسيةجذبومنطقة.راجاستان

التذكارية.ونصئبهاالمشهورة

يتكونومبنىقصراجيبورلمدينةالمهمةالمبانىوتضم

،الرياحقصرأومحلهواءباسميعرفأدوارخمسةمن

الخارجي،العالمإلىمنهين!نالمهراجانساءوكانت

بالمدينةتوجدكانتكماومنفذا.نافذة395عبروذلك

مذينةفىراجاستانجامعةوتقع.وقصرانومتحفمكتبة

.ام479عاموأسمستأيضا،جيبور

حلالها؟تستطئم!،سالذة395وليهحيبور،مديةديالرياحقمئر

الخارحي.أح!اعااإلىالمص!إاطهراحالساء

ثلاثمنبالتلالومحاطة،مسورةجيبورمدينة

خطوطذيشبكيطرازعلىتخطيطهاوتم.جهات

منذمتميززهريبلونمغطاةوالمباني.واضحةمستقيمة

العريضةشوارعهاأنكما.الميلاديعشرالتاممعالقرن

نقيا.وهواءنظاميةسمةعليهاتضفيبالاشجارالمصففة

التيجيبورمدينةفيالمواصلاتطرقمعظمتلتقى

المشاربالمحليةالصناعاتوتضمكبيرا.تجاريامركزاتعتبر

والبطاطينالسجادوحياكةأخعديناوأعمالالهندممية

ويشتهر.والأدويةوالأحذيةالزجاجوصناعةوالجوارب

وإنتاجوالعاجوالرخامالحجرعلىأضقث!باالحرفيونأ!اعما

المينا.وطلاءالمجوهرات

الثانيالقرنفىجيبورولايةراجبوتسالمحاربأسس

بقصرالمعروفة-الجبليةأمبرقلعةوأصبحت.الميلاديعشر

ويوجد.التلقمةفوقالقصرويقع.للولايةعاصمة-أمبر

منهاكليحملأفيالرؤوسالرخاميةأعمدتهقممع!ى

جيبورولايةواعترفت)نيلوفر(.لوتسزهرةبخرطومه

.الميلاديعشرالسادسالقرنفيالموغالإمبراطوربسلطة

عامأمبرقصرمنبالقربجيبورمدينةأسمحتوقد

جايسوايالمهراجاهوالمدينةهذهومؤسس.أم727

ماهرا،سياسياوكانأم(.474-1)996الثانىسنغ

مدينةسقطت.الفنونورعايةللتعليمالبارزينالأنصارومن

صارتثم.ام817عامالبريطانىالحكمتحتجيبور

.ام949عامراجاستانمنجزءا

وهوالقرود.أنواعأصغرالجيبونقرد.قرد،الجيبون

القرودأنواعمنغيرهمنأكثرواسعنطاقعلىمنتشر
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طولهويصل،طويلةوأرجلأيدلهالقرود،عائلةاعضاءأصغرالجيبون

سم.09إلى

الجيبونويعيش.واسمعلاةوالغوريلاكالشمبانزي،خرى19

وماليزياوتايلاندبورما،وفيالهنديةآسامولايةغاباتفي

آسيا.شمرقيجنوبمنأخرىمناطقوفيوإندونيسيا

طويلة،وأرجلبأيدكلها،الجيبونمنمتعددةانواعوهنالك

طولهويبلغ،كجم7إلىالجيبونقردوزنويصل.ذيلوبدون

الخفيف.والبنيالأسودبينلونهويترأو!.أسم.حوالي

إلىماينزلونادراالأشسجار،قممعلىالجيبونقرديعيش

ذراعيهويستخدمالآشحجار،وأوراقالفواكهيأكلوهوالأرض

الأشجارفروعأعلىفوقأيضاويمشيلاخر،فرعمنللتحرك

عائليةمجموعاتفيالجيبونقرديعيش.رجليهمستخدما

الصغار.مناثنينأووواحدوأنثىذكرمنعادةتتكون

وتصدربها،خاصةأنهاتدعىمنطقةالجيبونعائلةوتسكن

.الاقترابمنامخرىاالعائلاتلتحذيروأغانيعاليةاصواتا

قرودأنواعبعضتسكنهاالتىالغاباتتدميرإن

للبيع،أوللأكلصغارهاصيدإلىبالإضافة،الجيبون

الجافانجيبو!:هيالأنواعوهذه.بالانقراضيهددها

الكلوس.وجيبون

المنفردالعزففىتعستخدم،شائعةوتريةآلةالجيثار

الفرقةمنجزءااستخدامهايمكن،كماالمغنينلمصاحبة

الكبيرةالموسيقيةالفرقةفيأوالصغيرةالموسيقية

الأوتارعلىيعزفواأنالجيتارلعازفيويمكن)الأوركسترا(.

فيواحدةنغمةعزفوبإمكانهممداعبتها.طريقعن

منفرد.وترعلىالضغطبوساطةالواحدالوقت

الصوتيةالجيتارآلاتعلىلقرونالموسيقيونعزفوقد

وأصئالجيتارالأوتار.ذبذباتمنالصوتتصدرالتي

الكهربائىوللجيتار.العشرينالقرنخلالشائعاالكهربائي

خلالمنويرسلهالأوتارصوتيلتقطمغنطجسيجهاز

عدداالكهربائيالجيتاريصدرأنويمكن.للصوتمكبر

الصوتي.الجيتاريصدرهمماأوسعالأصواتمن

الخفيف.الخشبمنمصنوعةالجيتارآلاتومعظم

والأسفلالأعلىوجانباه،مقوسةجوانبللجيتارأنكما

النايلونأوالبرونزمنأوتارهوتصنع.مقنطرانأومسطحان

ولكنأوتار،ستةلهاالجيتارآلاتأغلب.الصلبأو

وهوالجسر،إلىالأوتاروتشدوترا.12أو4لهبعضها

عبرالأوتاروتمتد.الالةأعلىفيالخشبمنصغيرةقطعة

.الرأسعندالنغماتمفاتيحمعوتثبتالأصابعلوحة

أسفلضيقةمعدنيةقطعتوجد،الاصابعلوحةوعلى

نغمةموضععتبكلويبين.الأعتابتسمىالأوتار

الموجودةالأوتارعلىبالضغطالجيتارعازفوويقوم.معينة

يخقرونأوويداعبون،اليدينإحدىبأصابعالأعتابخلف

ريشة.بامشخدامأوالأخرىباليدالأوتارعلى

مصرفىتطويرهاتمالجيتارآلةأنالمؤرخونيعتقد

قدالمغاربةالموروكان.عام000.5حواليمنذالقديمة

الفتحخلالأوروباإلىإفريقياشمالمنمعهمالالةجلبوا

اخترعوقد.م171هـ،29عاملأسبانياالإسلاميالعربي

الشكل-أسبانيجيتارصانعوهو-جواردوتورسأنتونيو

القرنأواخرفيالحدشةالجيتارلالةالأساسيوالحجم

تاريجا،فرانسسكواستحدثوقد.الميلاديعشرالتاسع

الحديثةالطرق،الأسبافيالموسيقيوالمؤلفالبيانوعازدت

تقريبا.التاريخذلكمنذالجيتارعلىللعزف

.شارل،كريستيان؟أندريه،سيجوفيا:أيضاانظر

المشاركالمؤس!.(-م591)5بيل،جيتس

ومديرهاورئيسهاالأمريكيةمايكروسوفتلشركة

العالميةالمؤسساتكبرىهيومايكروسوفت.التنفيذي

الشخصية.الحواسيبفيالمستخدمةللبرامجالمنتجة

المتحدةبالولاياتسياتلفىجيتسهنريوليمولد

فيكانعندمالهبرمجياتشركةأولوأسس،الأمريكية

اسمهدراسةزميلمعبالاشتراك،عمرهمنعشرةالخامحسة

برامجتصميموألفهوبدأأم759عاموفيألن.باول

فىالتداولحديثةكانتالتي،الشخصيةللحواسيب

مايكروسوفت.شركةأسساالعامنفسوفي،آنذاكالأسواق

.إم.بى.آيشركةاختارتام819عاموفي

حواسيبهالأولتشغيلنظاملإنتاجمايكروسوفت

نوعالتشغيلونظام.سي.بياختصاراالمسمىالشخصية

وقد.الحاسوبلتشغيلأوامرعلىيحتويالبرامجمنخاص

مايكروسوفتنظامسمتهبرنامخامايكروسوفتصممت

وبيعت،إم.بي.آيلشركةاللا(-3)30*الأقراصلتشغيل
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.إم.بى.آيحواسيبفىلاستخدامهاالنسخملايينمنه

المماثلة.الشخصيةالحواسيبمنوغيرهاالشخصية

وأ،عرقيةأقليةتسكنهأوروبيةمدينةمنقطاعالجيتو

إلىيشيرأصلاوالمصطلح.قوميةمجموعةأو،دينية

وأاليهود،فيهااممتوطن،الأوروبيةالمدنفيقطاعات

علىالمصطلحيطلق،واليوم.فيهاالعيعقعلىأجبروا

العيشعلىالقوميةالأقلياتأجبرتحيثالفقيرةالمناطق

والاقتصادية.الاجتماعيةالضغوطبسببفيها

سنةحوالطفيقديماأوروبافيظصت.القديمةالجيتو

ثورةبعداخرىمرةفلسطينالرومانيونغزاعندما،م07

وفىعندئذ.أوروباإلىاليهودمعظمواتجه.اليهودبهاقام

حتى،منفصلةجماعاتفىطوعااستقروا،البداية

عليهموليسهل.بسهولةالثقافيةعاداتهممواصلةيستطيعوا

منقريباوالعي!التقليديةلقوانينهماوفقاطعامهمإعداد

الجماعية.الحياةعلىوالحفاظالمعابد،

وطالبالجيتو.فىالعيشعلىاليهودأجبربعدوفيما

وأصبحتاليهود،بفص!السياسيونأوالدينيونالقادة

الرابعبولالباباأصدرام555وفىشميوعا.اكثرالجيتو

الولاياتفيالموجودوناجهودايعيم!بأنيقضىمرسوما

الكنيسةتحكمهاالتيروماحولالمنطقةوهى-البابوية

واتبعت.منفصلةمراكزفى-الكاثوليكيةالرومانية

وكانتالبابا.مافعلهالنصرانىالعالمكلفيالسلطات

اجلا.بواباتهاوتغلق،بجدرانتحاطإنشاؤهاتمالتىالجيتو

انتهىالميلاديينعشرأضاسعواعشرالثامنالقرنخلال

لليهود.الإجباريالفصلمعظم

منطقةفىعرقيةمجموعةتوطينفكرة.الانالجيتو

إفريقياجنوبدولةأنحاءفيإحياؤهاتممنفصلةسكنية

عاميبينالعنصريالفصلأوالأبارتهايدنظامبتطجيق

غالباالانالمصطبجيتوويستخدمأم.99وأ4891

الولاياتمدنفىللسودالضخمةالمستوطناتلوصف

والبورتوريكيونالمكسيكيونأيضاالجيتوويسكن.المتحدة

بالأسبانية.الناطقونوالأمريكيون

الوظائفجذبتوالثانيةالأولىالعالميتينالحربينخلال

إلىالجنوبفىالريفيةالمناطقمناسمودآلافالصناعية

المزدحمةالفقيرةالأحياءفىواممتقروا.الشمالمدن

بينما.المدنداخلبهايعملونالتىالمصانعمنبالقرب

الضواحي،إليوالمتوسطةالعاليةالدخولذووالبيضانتقل

والتمييزالتحيزأنكماسوءا.الجيتوأحوالوزادت

خرى19والأقلياتالسودعلىالصعبمنجع!العنصري

.الأوضاعهذهتحسين

الاجتماعي.الفمولأيضا:انظر

أعالرجلام(.769-981)2بول.ج،جيتي

ثروتهجيتيجمع.العالمأغنياءمنواحداأصبحأمري!ص

فىالعملمنأمريكىدولاربلايين4بحوافيتقدرالتي

جيتينفطشركةالماليةإمبراطوريتهتشمل.النفطمجال

.ومتعددةصغيرةأخرىوشركاتاسكيلينفطوشركة

بدأمينيسوتا.في،مينابوليسفيجيتىبولجونولد

منبالقربالنفطحقولفىعاملاأم909عامالعمل

أكسفوردجامعةفيتخرجهبعدأو!!لاهوما.فيبارتسفيل

بأموال،النفطمجالفىالاستثماربدأ،أم139عامفى

فيالنفطتجارأغنىكانالذيوالدهمناقترضها

عندماالأولىدولارالمليونعلىجيتيحص!!.أوكلاهوما

عاما.23عمرهكان

عنكتابنوكتب،الفنيةالقطعبجمعجيتىعرف

الجمعمتعأم(؟)559الجامعاختيارالموضوعهذا

النفطأعمالتاريخعنأيضاكتبكماأم(،)569

القرنفيأوروباأم(بم149)بولجيتى.إفلجورج

أم(؟)639وثرواتيحياتيأم(؟)479عشرالتاسع

عاشأم(.)769جيتيبوللجونذاتيةسيرةأراهابمكما

.لندنمنبالقربجيتي

نالفرنسيكاتبأم(.519-)9186أئدريهجيد،

الأدبعلىقويأثروله،ام479عامللآدابنوبلجائزة

معوصداقاتهالعديدةلعلاقاته،أخرىودولفرنسافى

عامريفيوفرنشنيومجلةتأسيسفىولمشاركته،أممتابا

.مؤثرةأدبيةمجلةوهىام909

محافظةبروتستانتيةبيئةفيونشأباريسفيجيدولد

تربيتهمتناقضاتبينكتاباتهموضوعاتتراوحت.للغاية

اللاأخلاقيقصتهفمثلا.الحسيةومشاعرهالصارمة

هوالمضيقوقصتهالجسد،متععلىتركزأم(09)2

الجسدية.الرغبةإخمادتتناولالبوابة

فيودورالروسيالكاقببرواياتلتأثرهونظرا

نيتشه،فريدريكالألمانيالفيلسوفوأفكاردوستويفس!ص

بمامرتبطةكانتجيدرسمهاالتىالخياليةأ!شخصياتافإن

والقوانينالقتلتشملالأفعالوهذه.البتةالأفعالأس!اه

.الأخلاقعنالتقليديةوالأفكارالمهملة

والسخريةوالوضوحبالبساطةجيدأسلوبيتميز

ا!لزورودماعدأقصصاالقصصيأدبهجيدويعتبر.أحيانا

الروايةفيالرئيسيةالشخصيةإنحيث،روايةاعتبرهاالتى

ويضع،روائيكاتبعنروايةيكتبروائيكاتبهى

السيمفونيةجيدحكاياتتشتمل.فنهعننظريات

منالفترةعنيومياتهعلىام(19)9الرعوية

حياتهعلىالضوءمراسلاتهوتلقيأم(49ا-!)988



756سماتو،تنجير

منهاالمسرحياتمنالعديدأيضاجيدكتب.وعمله

م(.1391)أوديب

اسمه.الصناعةفيمهمةكيميائيةمادةالجير

ه،ح.الكيميائيةوصيغته،الكالسيومأكسيدالكيميائي

هيدروكسيدإلىللإشارةأيضاالجيركلمةوتستعمل

بتفاعلويتكون2)1(0(*ح،الكيميائيةوصيغتهالكالسيوم

هيدوكسيدويعرفالماء.معأيضاالكالسيومأكسيد

!رفسضماا!لهدرجالجيرأوالمطفا،بالجيرأيضاالكالسيوم

القواعد.منالمادتينوكلتا.الحيبالجيرالكالسيومأكسيد

فهوالمطفأ،للجيركبيراتنوعامتنوعةاستعمالاتوهناك

الصهر.انظر:الحديد.إنتاجفيللصهرمساعدةمادةيستعمل

وءازالة،والزنكوالنحاسالألومنيومتنقيةفيأيضاويستعمل

فيمهمادورأيؤديكمامنها،معينةمعادنبإزالةالماءعسر

الجيرينثرونالمزارعينمنكثيراونجد.البالوعاتمياهمعالجة

أصحابيستعملهكما.التربةحموضلمعادلةحقولهمفي

علىالجيرويساعد.الطحالبنمولمنعحدائقهمفيالمنازل

وفي.الطائراتومدارجالطرقأساساتفيالتربةتماسك

جلودمنالشعرلإزالةالمدابغفييستعملالجلود،صناعة

وأالقراميدبينيوضعالذيا!للاطويتكون.ا!اظت

كماوالماء،والرملالجيرخليطمنالمبانيحوائطفيالحجارة

مننوعمكوناتأهمومن،الجبسمكوناتأهممنأنه

.البورتلنديالإسمنتيسمىالإسمنت

الحجرمنصغيرةقطعمنالحىالجيرمعظميصنع

الكالسيومكربوناتمنأساسايتكونالذيالجيري

فرنفيالمعسحوقولاستخراج.ح،ح30الكيميائيةوصيغتها

حرارتهدرجةتبلغحتىيسخنالأتو!،يسمىخاص

الكربونأكسيدثانيينطلقالويقةهذهوفى.مأ!402

الحيالجيرمنهشةكتلةوراءهمخلفاالجيريالحجرمن

.للرماديأبيفضاربلونذات

تسمىإضافيةعمليةعلىالمطفأالجيرإنتاجوينطوي

الحي،الجيرمنباردةكتلةإلىالماءيضافحيثالإطفاء،

ماء.وبخارحرارةعنهينتجكيميائيتفاعلفيحدث

هوأبيفناعما،مسحوقاوراءهمخلفاالبخاروشلاشى

يحتاجهمماأكثرالمضافةالماءكميةكانتوإذاالمطفأ.الجير

جزئياالمذابالجيرمنكثيفسائليتكونالمطفأ،الجير

كلياالماءفيالمطفأالجيرإذابةتتموعندماالجير.بلبنيعرف

لاختباريستعملالجيرمماءيسمىصافسائلعنهينتج

وجودهلأن،مادةأيفىالكربونأكسيدثانيوجود

الجير.ماءيعكر

،الكالسيومكربونات،الجيريالحجرأيضئا:انظر

.الكالسيوم

عدىيقعأستراليا،غربيفيومنتجعميناء!جيرالدتون

وعدد،بيرثشمالكم442مسافةعلىالغربىالساحل

لصناعةرئيسىمركزجيرالدتون.نسمة095.02سكانها

أكثرتصيدقارب004منيقربمابهايوجد،الروبيان

سنويا.الروبيانمنطنا635من

كذلكوتعد،للحبوبمصدرةمدينةوجيرالدتون

الميناءأنكما.المنطقةفيالمعدنيةللرمالالمصدرةالمدينة

العالمية.الموانئإلىالحيةالأغناموتصديربتنطميقوم

ألوانرسامم(.2081-1)775توماس،جيرتن

المائيةالألواناستخدموامنأوائلمن.بريطانيمائية

منكانجيرتنتومالس

ألذينصالفساأوائل

المائية.الألواناستعملوا

البيتلوحةتعكس

أسلوبههذهالأبيض

.الحاص
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أثرت.للرسموماتخلفيةمجردمنهاأكثررئيسيةولمميلة

التفاصيلمنوخاليةحربأسلوبرلحممهاالتيلوحاته

منالرلممامينأعمالعلىكبيراتأثيرا،نظامبغيرالمتراكمة

عرضت.كونستابلجونالخصوصوجهوعلى،بعده

اللأكاديميةفيأم108حتى4917منالفترةفىلوحاته

فيجيرتينولدتيرنر..و.مجصديقكان.بلندنالملكية

.لندن

الحليبإنتاجالحديب(؟)ألقارالأبقارانظر:.جيرسي

(.الحليص)أبقاروتمنيعه

الجزرأبعدوهي،ايلإنجليزيالقنالجزرأكبر!جدرسي

اسماحلمنالعربإلىوتقع،للمجموعةالجنوبية

مساحتها.الإنجليزيالقنالفىالفرنسيالنورمندي

08)000حوألىلممكانهاوعدد2،كم115حوالي

جيرسيلأبقارالأصليالموطنبأنهاالجزيرةتشتهر

والطماطم،البطاطسالمزأرعونيزرع.النمسبالأصيلة

الرمليةسواحلهامنهاجعلتكما.الأخرىوالخضراوات

مجلسهالها.العطلاتلقضاءشعبيامنتجعاالجميلة

الحاحصمنائبهوالتمفيذيورئيمسها.الخاصالتشريعى

هليرسانتعاصمتها.اللإنجليزيالحاكميعينهالذي،العام

أطجزيرة.الجنوبىالساحلعلىوتقع

جزر.،القنال:أيضاانظر

مؤلف.(م7391-8981)جورج،جيرشوين

والأغانىالمومميقيةبالكوميديااشتهر،أمريكيموسيقى

بورجي.الغنائيةوالمسرحيةالسيمفونيةوالأعمالالشعبية

أشهربالأزرقورابوديالموسيقيةقطعتهكانتوبيس

أمريكي.يضعهاموسيقيةلفرقةموسيقى

رومميينأبوينمنبنيويوركبروكلينفيجيرشوينولد

لكنهعاما،51وعمرهالشعبيةالاغانيكتابةبدأ.مهاجرين

الموسيقيةالفرقةموسيقىوتأليفالألحانوضعيدرسكان

موسيقىناظمي!صنأنالمزدوجطموحهكان.حياتهطوال

الموسيقيين.بكباريقتديوأنناجحا

سويني،أغنياتهأولجيرشوينكتبأم919في

نفسفي.جولسونالغناهاعندمامذهلانجاحاوحققت

بطابعالرئيسيلحنهالمجسمموسيقىجيرشوينوضعالعام

.التهويدةسماهاوتريةآلاتلأرلغالحزن

فيبرودوايفيالشهرةقمةجيرشوينوصل

أعمالهتشمل.الميلاديالعشرينالقرنعشرينيات

فاضلةكونىالسيدةأيتهاالمتأدقةالموسيقيةالكوميدية

ام(،)259الأصابعرؤوسعلىالسيرم(،)2491

أم(بم)279مضحكوجهام(،29)6حسنا...أوه

إلىذلكبعدجيرشويناتحهأم(.039)المجنونةالفتاة

الكوميدياباستخدامالسياسيةأعسخريةأموضوعات

أغنيعنكأم(؟)039العزفأبدأوامثلالموسيقية

والتىالرئاسيةالانتخاباتمنفيهاسخرالتىام(319)

دعهمبوليتزربمبجائزةتفوزموسيقيةكوميدياأولتعتبر

جيرشوينموسيقىتحتويام(.)339الكعكياكلون

دخلبمالإيقاعأملك؟أنتأعانقكمثلخالدةألحانعلى

أغانيهكلماتمعظمكتبوقد.رائعةإنهاقريبابمالحب

إيرا.شقيقه

رابوديبالحفلاتموسيقىكتابةجيرشوي!لدأ

الجازوفرقةللبيانوكتبتالقطعةهذهأم(.29)4بالأزرق

مؤلفبوساطةالموسيقيةالفرفةأسسيمفوليةنظمهاإعادةوتم

فيهاامتزجتلقد.قروفىفيرديهوآحرأمريكيموسيقي

الكلا!ميكية.الموسيقىمئرومانسيةالجازعناصر

والأوركستراللبيانو،وضعتالتي!،فيكونشيرتو

معالحزينةالألحانكذلكفيهاامتزجتأم()259

بيانوعازفوهومنفرذا،جيرشوينعزدصالجاز.تأثيرات

المقطوعتين.لكلتاالأوأ!أمحرضافىممماز،

أمريكيبالمتعددةمواهبهإبرازفىجيرشويناستمر

بالأنغامغنيةسيمفونيةقصيدةوهىام()289باريسفى

خالصة.أمريكيةوهيبفعاليةألحانهاوضعتمثير،بإيقاع

متنوعاتمنالاخيرةاسميمفونيةجيرشوينأعمالتكونت

الموسيقيةوالفرقةللبيانووضعهاالتىالإيقاعأملكفي

مسرحيةأشهروهيوبيسبورجيالشعبيةالفولكلورية

.الإطلاقعلىأمريكيكتبهاغنائية

ساحلعدىمدخلجيرفيسخديج.!خليج!جيرلمجى،

الفيدراليةالحكومةتملكباسترأليا.ويلز،نيوساوث

ومساحتهاحولهالتيوالمنطقة،الخليجهذاالأمشرالية

الخلئمرساةهذاالأستراليةالبحريةتستخدم.2كم73

للحكومةالمنطقةهذهعنويلزساوتنيوتخلتلسفسها.

الأسترالية.للعاصمةميناءلتصبحالفيدرالية

من.(م4941-9441)دومينيكو،جواجيرلاند

رسمبفلورنسا.عصرهفىالإيطاليينالرسامينأنجع

علىوالنقوشوالجدرانالسقوفعلىالجصيةاللوحات

وتفصيلية.واقعيةمباشرةبطريقةوفوقهمذلإلكنيسة

الذيوالتعقيدالمبالغةأسلوبعنكثيرايختلفأسلوبه

أكبرمناثنانوهما،بوتيشيللىوساندروليبىفيليبينواتبعه

الطبقةجيرلانداجوفنراقبفلورنسا.عصرهفنانى

ممنواحداآنجلومايكلكانبفلورنسا.الثريةالمتوسطة



956سكوبلجيروا

ديدومينيكوفيجيرلانداجوولد.يديهعلىالمهنةتعلموا

بفلورنسا.بيجورديتوماسو

بعدعلىتقعإفريقيا،جنوبفيمدينة!جيرمستون

بمقاطعةالكبيرالذهبحقلفى،جوهانسبرجشرقكمأ3

وجيرمستون.نسمة186!426سكانهاعدديبلغ.جوتنج

اكبرفيهاويوجد،الحديديةوالسككللطرانمهممركز

تشملفيهاوالصناعات.العالمفيالذهبلتنقيةموقع

والالات،،الكيميائيةوالموادوالإسمنت،المتفجرات

الكهرباءلتوليدضخمةمحطةوتوجد.الغذائيةوالمنتجات

جيرمستون.بحيرةمنبالقربالحرارية

فيمتخصصأمريكيعالم.لويس!جون!جيرن،

بجامعةالطببكليةأمشاذوهو،والمناعةالمي!وباتلحم

قسمورئيس،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتواشنطنجورج

المعهدفيالمعديةالأمراضبمختبرالفيروسيالكبدالتهابات

للمؤسسمةالتابعالمعديةوالأمراضللحساسيةالوطني

ماريلاند.فىالوطنيةالصحية

تاونجورججامعةمنالعلومبكالوريوسعلىحصل

تنيسي،جامعةمنالعلومفيالماجستيرثمأم،959عام

الجامعةنفسمنالدكتوراهثمام،619عامنوكسفيل

.أم469عام

أبحاثفريققائدمنها:علميةمناصبعدةشغل

شعبة،الفيزيائيةوالأحيائيةالكيميائيةالأحيائيةالفيروسات

،أبوتبمختبراتالعلميةالأبحاثقسم،المعديةالأمراض

التشريحبرنامج،الأبحاثهيئةوعضو،إلينويشيكاغو،

تنيسى،،ريدجأوت،الوطنيمريدجأوتبمختبراتالجزجي

مختبرالمعديةوالامراضالجزيئيالتشريحبرنامجومدير

الجمعياتمنكثيرعضويةشغلكما،الوطنىريدجأوت

العلوملتقدمالأمريكيةالجمعيةمنها:العلميةوالأكاديميات

بأمريكا.المعديةالأمراضوجمعية

الكبدالتهابحولالبحثيةاهتماماتهتنصب

الأولي،الخلويالكبديالسرطانومسببات،الفيروسي

بالغةعلميةإنجازاتله.التنفسيةالأمراضوفيروسات

التهابفيروساتمنمجموعةاكتشافهأهمهامن،الأهمية

اختباراتوتطويروتوصيفها،عليهاوالتعرفالكبد

للعسيطرةلقاحاتتطويرثمومن،الدمفيعنهاللكشف

علىالسيطرةمجالفىرائعاإنجازاحققهماويعدعليها،

المعديةالأمراضأكثرمنهوالذيالكبدالتهابمرض

منها:اختراعبراءةمنأكثرلمعجلالعصر.هذافىانتشارا

المزمنينالحاملينفىبالكبدالتهابفيروستعديل

.بالكبدلالتهابالسطحيةالمضادةللمولدات

ما899عامالطبفيالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

الأمريكيبورسلهاريروبرتالدكتورمعبالاشتراك

الجنسية.

)جدولالعالميةفيصلالملكجائزةأيضا:انظر

.هاريروبرت،بورسل(؟الطب

مصرفينظامالجيرودفعنظامدلمحع.ظمالجيرو،

لبعض.بعضهمالاموالدفعالحساباتلأصحابيتيح

وكذلك،الأوروبيةالدولمنعددفيالجيروانظمةوتعمل

فتديرالمتحدةالمملكةفيأماونيوزيلندا.اليابانفي

يأوبإمكان.المصرفيالجيرونظامالتجاريةالمصارف

،مصرفلأيفرعأيفيالمالمنمبلغايدفعأنشخص

انظر:آخر.لمصرففرعأيفيحسابإلىتحويلهويطلب

البريدإدارةبوساطةيدارالبريطانيالمحلىوالجيرو.المصرف

لأصحابالأموالولتحويل،المصرفيةالخدمةلتوفيرالعامة

البريد.مكتبانظر:.المحليالجيروحسابات

أهمحدأ.(م4491-2881)جينجيرودو،

الحربينبينمافترةخلالالفرنسيينالمسرحيينالكتاب

الحربعلىبالاحتجاجاتسمتمسرحياتهأهم.العالميتين

الحب.طبيعةودراسة،والجشع

الكلاسيكيالتاريخمنالمسرحيةالحبكةجيرودوأخذ

أسطورةوهي،القديمالعهدأبوكريفاوتعدوالدراما،

ولكنهاجادةمسرحياته.الخاصالخصبخيالهمن،ألمانية

الرئيسيةالشخصية.الفكاهةعنصرعلىجميعهاتحتوي

البدايةوفي،بريئة،شابةامرأة-مسرحياتهفي-المتحركة

والأملوالعدالةالأمانةلجيرودوالشخصيةهذهتمثل.عازبة

تشملعشرةالخمسجيرودومسرحياتأفضلوالإيثار.

البواباتعلىبيرانمر،ام(بم29)389أمفيتريون

م(،391)9أوندينم(،91)37إليكترام(،391)5

بعدام،459عامفي)مثلتشيللوتمنمجنونةامرأة

؟.وفاته

بفرنسا.ليموجز،منبالقرب،بيلاكفىجيرودوولد

الفرنسية.الخارجيةبوزارةالعملفيحياتهمعظمقضى

الدورانيستخدمجهازالجيرو،أوالجيروسكوب

جيروسكوبأيويتكونالفضاء.فىثابتاتجاهلإحداث

إسناد.ونظامالدوار،عليهايطلقغزلكرةأوعجلةمن

يأيقاومالجيروسكوبفإنالحركةفىالدواريبدأوعندما

الخاصيةهذهأجلومن.دورانهاتجاهلتغييرمحاولة

معداتوفىالطرانفيكثيراالجيروسكوبيستخدم

الطيرانمسارعنمعلوماتالجيروسكوبيعطي.الملاحة
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البحارأوالهوائيةالدواماتأوبالاضطراباتتأثردون

الهائجة.

الدورانرنيجمعالجيروسكوباتمننوعويوجد

طائرتهموقعتقديرفيالطائرةقائدويساعد،وألانحراف

مثبتاتبمثابةالضخمةالجيروسكوباتوتستخدمالجو.فى

وأالطائرةقيادةوتستخدمالبحر.فىالسفنتمايللتخفيض

عمليةفيبالجيروسكوباتالمزودةالأوتوماتيةالسفينة

.الإنسانمنأفضلبصورةالصحيحالمسارإلىالتوجيه

،الطوربيداتلتوجيهأيضاضروريةالجيروسكوباتوأجهزة

الفضائية.والمركبات،الصناعيةوالأقمار،والصواريخ

الجيروسكوباتخواص

،الاتجاهتغيرعنالكشففيمفيدةالجيروسكوبات

جميعوتتصف.الدواميةالأجسامخاصيةعلىاعتمادا

الذأتىالقصور-ا:همابخاصيتينالدواميةالأجسام

الجيروسكوبيةالمبادرة2-الجيروسكوبي

فىالجسمنزوعهو.الجيروسكوبيالذاتيالقصور

محوراتجاهلتغييرمحاولةأيةلمقاومةوميلهدورانهحالة

محورها،حولتدور،المثالسبيلعلىفاللأرض.الدوران

الشماليالقطبينبينيصلالذيالوهمىالخطوهو

فإن،الجيروسكوبىالذاتىالقصورلوجودونظرا.والجنوبى

الشمالى،النجمإلىمشيرايظلللأرضالشمالىالمحور

الشمس.حولمدارهافىالأرضتحركمعوذلك

ثابتةنقطةإلىدائماالجيروسكوبىالدورانمحوريشير

حاملحركةكيفيةعنالنظربغضبمنفسهالاتجاهفى

علىالذاقطالقصورقوةمقدارويعتمد.الجيروسكوب

وتكون.دورانهوسرعةالدواروزنتوزيعكيفية

الدوار،حافةعندثقلهامعظميرتكزالتي،الجيروسكوبات

عجلةفإنولهذا،الذاتيالقصورمنقدرأعلىذات

أامحورالعمردى!

مقاومةحواسدوامياالجسمميليعحيالجيروسكوبيالذاتيالقصور

5()أعلاالدواميةالقمةمحورتجعلالحاصيةوهذه.محورهاتجاهتغيير

حركتها.منالقمةتبصألىإلىمستقيمبشكلالدورالىعلىمستمرا

أبى

المبادرةاتجاه

المطبقةالقوةباتجاهقائمةبزاويةالحركهنحوأ!دواراالجسمميلالمادرة

جهتىإحدىفيقوةبذلعدتتقدمالدراجةعحلةأدبحدها.عليه

محورها.

قلمدورانعندولكنجيدا.جيروسكوباتمثلالدراجة

جيدا.جيروسكوبايمثللافإنه،نقطةحولرصاص

ارتفعالدواردورانسرعةزادتكلماذلكإلىوإضافة

.الجيروسكوبيكتسبهالذيالذاتىالقصورمقدار

حالةفى-الجسمنزوعأي.الجيروسكوبيةالمبادرة

تغييرتحاولقوةأياتجاهعلىقائمةبزواياللتحرك-الدوران

فيالجيروسكوبيةالمبادرةاستخدامويمكن،دورانهاتجاه

فىيستمروءانمايسقطلنفالطوق.متدحرجطوقتوجيه

ضدالجانبمنالدفععمليةتكونأنبشرطاضدحرجبما

منعطف.حولفقطيلفالحالةهذهفىوهو.القمة

القوةعلىقائمةبزواياالدورانأوالطوقمبادراتوتكون

يتحركالجيروسكوبىالدورأنفإنوبالمثل.المستخدمة

.محورهاتجاهتغييرتحاولقوةأياتجاهعلىمتعامدةبزوايا

جاذبيتىلشدةنظراضعيفةنفسهاالأرضيةالكرةومبادرة

الكرةإمالةعلىتعملاناللتينوالقمرالشمسمنكل

لأرضية.ا

الجيروسكوباتأنواع

الالية،الجيروسكوباتتتكون.الاليهالجيروسكوبات

مثبتبهيكلتدعمعجلاتومحورالدوارمن،العادةفى

الحرية،درجةوحيدة-الجيروسكوباتوفى.وقاعدة

عليهايطلق،حلقةعلىمثبئاالدوأرجانبيكون

هيكلجانبفيارتكازبمحورمزودةوهي،محورانية

يدورأنعندئذللجيروسكوبويمكن.الجيروسكوب

عجلاتمحورعلىعموديوهميخطحولبحرية

يتمآخراتجاهفيبالدورانللجيروسكوبوللسماحالدوار.

بداخلمحاملعلىالمحورانية،تثبيتخلالمنذلك

منكلأوالقاعدةالهيكلويدعم.أخرىمحورانية

حرأالجيروسكوبعجلةمحوريكونولهذاالمحورانيتين،



كيفيةعنالنظربغض،نفسهالاتجاهإلىليشيرعندئذ،

تحويالتيالجيروسكوباتعلىويطلق.بالهيكلالاتصال

الحرية.درجةثنائيةالجيروسكوباتمحورانيتين

وأ،كهربائىبمحركالدوارةالجيروسكوباتتدار

عرضيكونأنويمكن.السرعةعاليةالهواءمننفاثات

معداتجيروسكوباتفىالمستخدمةالدوارةالأجزاء

000،03بمعدلوتدور،سمخمسةمنأقلالطائرة

مأ339عامفيبنيتفقدأخرىجهةومن.ادقيقةدورة

أمتار.أربعةعرضهابلغضخمةجيروسكوباتثلاثة

الموازناتفيالجيروسكوباتهذهواستخدمت

يدكولتباسمالمعروفةالمحيطاتلعابرةالجيروسكوبية

طن001حوالطالواحدالدوارالجزءوزنوبدغلم!افويا.

/دقيقة.دورة008بمعدلتدوروكانت،متري

الجيروسكوبحولهايدورالتىالمحاملتصنعأنلابد

ويسبب.يمكنماأقلالاحتكاكيكونبحيث،فائقةبدقة

الصحيح.موقعهعنبعيداالدوارمحورانحرافالاحتكاك

ملساءمحاملكراتالجيروسكوباتأفضلوتستخدم

غرففىالجيروسكوباتهذهوتجمع.ومستديرةجدا

نأيمكنالترابمنقدرأقلوجودلأنلها،نوافذلانظيفة

يأمنعأيضايمكنكما.الجيروسكوبأداءعلىيؤثر

بطقةأوسائلفىالدوارتعويمخلالمنوذلك،احتكاك

الضغط.مكيفغازمنرقيقة

الجيروسكوباتتعدكهربائيا.المعلقةالجيروسكوبات

فيدقةالجيروسكوباتأكثربينمنكهربائياالمعلقة

خامحوراثيه

محور

همومح!ل

حلقتينع!مركبانومحوردوارلهالحريةدرجةثنائيجيروسكوب

اتجاهعلىالمحافظهمنالمحورتمكمانمحورانيينتسميانمرتكزتين

.الجيروسكوبساندشحركعندمادورانه
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ميثحوتةسةشعاعممر

ثياكهربا

يمرر.دواميدوارامشخدامدونالتوجيهيوفرالليزرجيروسكوب

الجيرو.داخلممرحولمتعاكسيناتجا!تفيالليزرمنشعاعان

التغيربتسجيلالكاشفيقومألاتحاهتغييربسببالحيرويميلوعندما

الشعاعين.بنالعلاقةفيالناج

خفيفةكرةالجيروسكوباتهذهفيالدوأروالجزء.الصنع

القوىبفعلفراغفيالكرةهذهوتعلق.البريليوممن

الدورانبعمليةالمتولدةالمغنطيسيةالقوةوتقوم،الكوبائية

.الترددي

العاملةالجيروسكوباتتقدمالليزر.جيروسكوبات

دورانإلىالحاجةدونألاتحاهاتعنمعلوماتبالليزر

إرساليتمالليزرجيروسكوباتوفىالدوار.العضو

ممرحولمتعاكسيناتجاهينفيالليزرأشعةمنشعاعين

ويعرفمستطيلا،أومثلثايكونقد،الشكلمعروف

الخفيفةالليزرموجاتتنطلقالبدايةوفي.الحلقةباسم

حدثإذأولكنبعض.معبعضهاواحدةدفعةفيجميعها

فإن-الطائرةدورانحالةفىكما-للجيروسكوبميل

الشعاعمنأطولمسافةإلىسيصلالشعاعينهذينأحد

فسيكونلذلكونتيجة.الحلقةمسارلإتماموذلكالاخر،

المسار.حولالانتقالبعدالضوءحزمةخارجالشعاعان

عنالأشمعةخروجمقدارالحاسوبأجهزةتحللوعندئذ

فيوتتحكمالطائرةاتجاهفيالتغيروتحسبالضوء،حزمة

تلقائيا.الاتجاه

تاريخيةنبذة

الاليةالجيروسكوباتيشبهجيروسكوبأولصنع

الألمانيالخترعبصنعهوقامأم،081عامالحديثة

فوكوهجانبنى1852عاموفي.بوننبرغر..سىجي

الأرضتدوركيفليوضحجيروسكوباالفرنسيالفيزيائي

مكونالاتينيااسماعليهفوكوهأطلقوقدمحورها.حول
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وسكوبى،،حلقةأودائرةويعنييروز،مقطعينمن

نأهناالتسميةوأساس.طلقةأومنظراوتعني

حولالأرضدورانكيفيةرؤيةمنمكنهقدالجيروسكوب

محورها.

فيالجيروسكوبفيهيتحكمطوربيدأولطوروقد

كما،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالعقد

على،أم809عامجيروسكوبيةبوصلةأولاخترعت

عاموفي.كامبفأنشتزهيرمانالألمانىالمهندسيد

وهو-سبيريأمبروزإلمرالأمريكىالعالمتمكنام119

الجيروسكوبيةالبوصلةتطويرمن-وصانعمخترع

موأزناتأيضئاسبيريأنتجكماوتحسينها.للسفن

معدأتأولوكذلك،للسفنجيروسكوبية

.للطائراتجيروسكوبية

،الدورانمعدلدليلمنكلاستخدموقد

أثناءالطائراتفيالاصطاعىوالأفقالاتجاهوجيروسكوب

.ام459-9391منأغترةافى؟الثانيةالعالميةالحرب

الامن،الليلىالطرانفىالمعداتهذهوساعدت

وجودمناشغماعلى!ليلاأ!بوطاخطمنبدقةوالاقتراب

.الضبابأوالسحب

أحشريناالقرنخمسينياتوبدايةأرلعينياتنهايةفي

معهدفىآحرونوعلماءدريبر،.إستشارلزبنىالميلادي

القصورذيللتوجيهنظامأول،للتقنيةماساشومحيتس

النظمهذهواستخدمت.الدقةعالينظاماوكان،الذاتي

للتحكمالأخرىالتوجيهومعداتالجيروسكوباتتزاوج

الذاتى.بالقصورالتوجيهانظر:.المركبةاتجاهفي

إلىكهربائياالمعلقةتارلإلجيروسكوباتيرجع

منالسبعينياتلدايةومع.العشرينالقرنخمسينيات

منتقربدرجةإلىالمهندسونتوصل،العشرينالقرن

وبنهاية.الطائراتفىالجيروسكوباتاستخدامفيالكمال

مستخدماالذاتيبالقصورالتوجيهنظاماختيرالسبعينيات

فيالعلماء،ويعمل.الجويةالخطوطفىالليزرجيروسكوب

الجيروسكوبات،منجديدةأنواعتطويرعلى،الأيامهذه

يرسلوالذي،الجامدةالمادةذيالليزرجيروسكوبمثل

كثيرايقللوهذا،خاصةشفافةزجاجيةأليافخلالضوءا

.المعداتتكلفةمن

بمبرنارلصنجان،فوكوهبمالآليالربان:أيفئاانظر

أمبروز.إلمر،سبيريالجيروسكوبي،الموازن

كاتبام(.279-)9182.كجيرومجيووم،

ثلاثةكتابهيعتبر.بريطانىوفكاهيوروائي،مسرحى

نأمنوبالرغم.الفكاهيةاعمالهأشهرمنقاربفيرجال

الطابقمنالعودةمسرحيته

أكثرمنأم(09)7الثالث

لمأنهاإلا،شعبية!سرحياته

يوضح.كوميديةتكن

المسرحيةهذهفيجيروم

بالمسيحالمتشبهالغريبتأثير

أجحلاءامجموعةعلى

الحيلة.وعدي

كلابكاجيرومواسد

جيروم.ك.جيرومبمنطقة،ولسالفيجيروم

ليبتونماريمدرسةفيوتعلمبإنجلترا.،الغربيةميدلاندز

.لندنفيالثانوية

حدأ.(م024-043ليحوا)يسلقدا،جيروم

ظلت.الأولىعهودهافيالنصرانيةالكنيسةلاهوتيي

المعتمدةالترجمةفولجيتباسمالمعروفةاللاتينيةطبعته

الكاثولكيةالرومانيةالكنيسةفىالتوراةالمقدسللكتاب

السنين.لمئات

مسرحيةكتب،جيروم

،قاربفىرجالثلاثة

صاخبمرحقصةوممط

فيوكل!رجاللتلاثة

نوفيقاربعلىرحلة

التايمز.
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الأودى.عهودها!يالنصرانيةالكنيسةلاهوتييأحدجيروآالقديس

كثيرتوضحالاسد.قدممنلشوكةلزعهعنالاساطيرإحدىتحكي

قدميه.تحتأسداالدراسيةحجرتهفيجيرومصورمن

الأعمالمنكثيراللتوراةترجمتهبجانبجيرومقدم

-)393يوفينيانفمدكتابهففى،النصرانيةالدينية

الدير-حياة-الرهبانيةوالحياةالطهارةعندافعم(593

135عنكتبم(593-)393الرجالمشاهيروفي

أعمالهم.وناقشنصرانيا،كاتبا

بلاجيوس،الإنجليزيالراهبأفكاربعنفهاجم

أوريجينس.الأولالنصرانيوالفيلسوف

بكرواتيا.اليوميسمىفيماإستريدونفىجيرومولد

الفنونإلىبالإضافة،والبلاغةالبيانوعلمالنحودرس

الأدنىالشرقإلىسافرروما.فى،ولغويةثقافيةالعقلية

أنطاكيا-فيالزمنمنمدةوبقيم037عامأوائل

فىراهباالميلاديالرابعالقرنسبعينياتمنبسوريا

هنالكقساوعينأنطاكيا،إلىعادثم،السوريةالصحراء

.م937عام

سكرتيراأصبححيث،م382عامروماإلىبرومعاد

عامالباباوفاةبعدروماترك.داماسوسللبابا-وزيرا-

م،386عاملحمبيتفي-يقالكما-واستقرم،384

والنساء،الرجالأديرةبايولاالقديسمعأسسوهنالك

عيدهسبتمبر03يعتبر.للمسافرينامشراحةأنشأكما

.النصارىعندالدينى

فولجيت.،المقدسالكتابأيضا:انظر

اكنىوتمثل،الأسبانيةللأرماداتابعةسفينة!جيروئا

غرقتأم588عامفي.الأيرلنديةالاثارتاريخفيالكنوز

أنتريممقاطعةفيالمائيالعملاقممرقربخليجفيجيرونا

مو!ستينويتروبرتاكتشفوقد.الشماليةبأيرلندا

تمتالتاليتينالسنتينوطوال.ام679عامحطامها

مدفعمنهاالبحرقاعمنالموادمنآلافعدةاستعادة

ملاحة.ومعدات،ومجوهرات،فضيةوصفيحة،وقذائف

ألسترمتحففيجيرونامنالمستعادةالموادعرضتمكما

الشمالية.بأيرلندابلفاستفي

أثناءنشأفرنسيسياسىحزبأعضاءالجيروطدون

لأنالاسمبهذاالحزبتسميةوجاءت.الفرنسيةالثورة

جيروند.لمقاطعةينتمونلهالمنظمينالقادة!حظم

)الطبقةالبرجوازيةويمثلون.جمهوريونوالجيرونديون

سيطرةمنويخضون.الخاصةبالملكيةويؤمنون(المتوسطة

منالتخلصيفضملونكانواكماكلها.فرنساعلىباريس

وأهم.فيدراليةجمهوريةوإنشاءفرنسافيالملكية

ديبريسوبيير-جاكهماالجيرونديينمنشخصيتين

بلاتيير.لاديرولانجانماريوالسيدةوارفيلى

عامدستورعلىبناءالحكمإلىالجيرونديونجاء

مظاهرةاجبرتأم397عاممنيونيوشهروفى.ام197

واعتقالإزاحةعلىالمحلىالمؤتمرباريسفىالناسعامةمن

وهماليعاقبةسيطرةتحتالحكومةوقعت.الجيرونديين

العديدإعدامتمكما.باريسبسيطرةيؤمنونجمهوريون

الثورةفيالإرهابعهداثناءبالمقصلةالجيرونديينمن

الفرنسية.

يدرولان؟اليعاقبة،الفرنسيةالثورةأيضا:انظر

.جانماريلابلاتيير،

قبيلةمنمحاربأم(.909-821)9!جيروليمو

المستوطنينعلىهجماتقاد.الهنديةجيريكاهواأباتشي

المتحدةالولاياتغربيوجنوبالمكسيكفيوالجنود

عشرالتاسعالقرنمنوالثمانينياتالسبعينياتخلال

.الميلادي

الغربيةبنيومكسيكوالانيعرففيماجيرونيموولد

أباتشيمنجنوبيةجماعةوسطنشأ.المتحدةبالولايات

المكسيكية.جيهواهوابولايةالندنيز،تسمىجيريكاهوا
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كأإأئهـ

!-جرخ!

جمو!ديوالمستوطحيرالحنودعلىالهنديةالهحماتقادجرونيمو

التاشالقردوثمايياتسعيمياتحلاا!والم!صسيكالمتحدةالولايات

.أطيلادياعشر

وهوجيرونيمو،المكسيكيونسماهغوييل.الأباتشياسمه

.جيرومالإنجليزيللاسمالأسبانىالمقابل

الأمريكيةالحكومةحاصرتام877عامحوالى

منطقةإلىونقلتهمجيرونيمولهمانضمالذينالأباتشى

النقلهذاكانأريزونا.فىكارلوسسانفىمخصصة

البيض.والمستوطنينأ!نوداب!تالمستمرةالنزاعاتبسبب

جيرونيموهرب.قساةمقاتلونبأنهمالأباتشياششهر

الجنوبفىالأمريكيةالقواتضدوقاتلالمنطقةمن

فىالخصصةالمنطقةإلىأعيدوجيهواهوا.الغربى

.ام088

آخرينألاتشيمعجيرونيموهربأم882عامفي

تباعهمبنأنشأ.المكسيكفىمادريسييراجبالإلى

جانبيعلىدمويةبغاراتقامواثم،سريةمعسكرات

كروكجورجالجنرالقاد.الامريكية-المكسيكيةالحدود

معسكراتعلىهجماتعدةفىالأمريكيةالقوات

هرب،أم883عامفى.مادريممييرافيالأباتشى

مأ885عامأخرىمرةآخرينأباتشيمعجيرونيمو

التالية.السنةفياستسلمواولكنهم

سيلفورتإلىجيرونيموالأمريكيةالحكومةنقلت

وكان،حياتهبقيةهناكعالق.أم498فىبأوكلاهوما

تلكخلالمعارضعدةفىللسياحجذبعامل

.اسشوات

الحمر.الهنودحروبأيضا:انظر

وزراءرئي!.(-م2291)إريكالسير،جيري

للوزراءرئيساأصبح.ام979و7491عامىبينجرينادا

.أم749عامالكاملاستقلالهاجريمادااتناعندما

أسسعندماأم059عامفينقابياقائداجيريكان

حكمهووجهوقدجرينادا.فيالمتحدالعملحزب

عهدهوشهد،المظاهراتضدهوثارت،واسعةبمعارضة

بالاستبدادالمعارضةأحزاباتهمتهحيثعاما،إضرأبا

بانقلابحكمهفترةانتهاءإلىذلكك!!وأدىوالفساد.

أبيض.

أندرولمسانتفىجيريماثيوإريكالسيروأس!

.ام779عامفىفارسرتبةإلىورقيبجرينادا،

ولايةأومدينةتقسيمإدىيشرغربيتعبيرالجيردمالدر

الحاكم.الحزبلمصلحةانتخابيةمناطقإلىقوأو

حاكمجيريالبردجاسم!منجاءتجيريماندروالكلمة

مشروعصدر.الامريكيةالمتحدةبالولاياتمالمماشوسيتس

بالولاياتماساشوسيتسفيالتشريعيالجهازعنقانون

مقاطعاتإلىالولايةقسمام281فى.الأمريكيةالمتحدة

الأقاليمبعضجمعالتقسيموهذا.الولايةشيوخلانتخاب

مجموعاتفىكبيرةبأغلبيةالفيدراليونلمجمئفيهاالتى

علىإلايحصلوالنالفيدراليينفإنالطريقةوبهذه.معينة

أغلبيتهممنالرغمعلىالتشريعىالجهازفىقليلةمقاعد

المقاعدمنكبيرعددعلىمنافسوهميحصلبينما،الكبيرة

عددهم.قلةمنالرغمعلى

شكلمثلالأقاليمأحدش!سلبدأ،للتقسيمونتيجة

)السمندل(،بالسمندرالناسفشبههأسطوريحيوأن

جيريماندر.يسمىأناقترحالضيوفأحدولكن

القاهرةبعدمصرمدنكبرياتثالتةالجيزة

الذيالكبرىالقاهرةنظاممنجزءوهى،والإسكندرية

الجيزةتحتوي)قليوبية(.الخيمةوشبراوالجيزةالقاهرةيشمل

أكبرمنوثلاثةالهولأبو-القديمةمصرآثارأشهرعلى

مقابلالنيللنهرالغربيةالضفةعلىالجيزةتقع.الأهرامات

.القاهرة

علىالروضةوجزيرةالقاهرةبمدينةالجيزةالجسورتربط

اسمكنيةالمبانىتوجدالشاطئطولوعلى.النيلنهر

الأجنبية.الدولوسفارات،الضخمةوالمساكن،الفاخرة



665،فاليريجيسكارديستان

البيوتمنالعديدمعحادةبصورةتتباينالمبانيوهذه

أحياءبعضفيالمدينةعماليسكنهاالتيالفقيرةالصغيرة

.الجيزةمدينة

ورجالالمصريينالأثرياءمنكثيرالجيزةيسكن

أعدادوتصل.الأخرىالدولمنوالدبلوماسيينالأعمال

المصانع.فيالعملعنبحثاسنوياالعمالمنكبيرة

000.062حوالىمنالجيزةسكانعددارتفعولذلك

فينسمة0001009منأكثرإلىم0691عامفينسمة

نحوثمام099عامتقريبانسمةومليونىام،079عام

وتقوم.ام599عامنسمةالمليونونصفملايين4

،الطوبمثلمنتجاتبصناعةالجيزةفيالمصاؤإلموجودة

وصناعة.الالاتوعددوالسجائر،،الكيميائيةوالمواد

المدينة.فىسنوياالأفلامعشراتتنتجالمصريةالسينما

تمئهاكما،القاهرةلجامعةالرئيسىالمبنىبالجيزةويوجد

والصحفيينوالعجوزةالدقىمثلالراقيةالأحياءأشمهر

والمهندسين.

.الهولأبو،الأهرامات:أيضانظرا

.دكتور،سيوس:نظرا0ثيودور،لجير

-871)7غييومبييرنسوافرا،جيزو

كتاباهويتابع.فرنسيدولةورجلمؤرخام(.874

الحضارةتاريخام(،)828أوروبافيالحفمارةتاريخ

خمسةمنالمكونأم(832-)9182فرنسافي

منلها،مركرافرنساباعتبارأوروباتاريخ-مجلدات

وتشمل.الفرنسيةالثورةإلىالرومانيةالإمبراطوريةسقوط

الإنجليزيةالثورةتاريخأيضاالرئيسيةجيزوأعمال

م(.821)6مجلدان

القرنمنالثلاثينياتوفيبفرنسا.نيمسفىجيزوولد

فيومحاضرا،للتاريخأستاذاأصبح،الميلاديعشرالتاسع

تحتالحكومةبخدمةوالتحق.باريسفيالسوربونجامعة

عاموزيراوعمل،ام083عامفيليبلويسالملكحكم

جيزورعىوقد،ام848عامبالملكأطيححتىم0184

التعليمنظامبهبدأوالذيام،833لسنةالتعليمقانون

بتقدميؤمنجيزووكانفرنسا.فىالإلزاميالمجاني

الحكمعارضعندماشعبيتهفقدفإنهيكنومهما.الحضارة

مستعدةتكنلمالجماهيرأنيعتقدكانلأنه،الديمقراطى

بصوتها.للإدلاءبعد

مؤدفأم(.316-0561)كارلوجيروالدو،

المادريغالموسيقىمؤلفيأشهرمنيعد.إيطاليموسيقى

التيالموسيقىتعبر.المادريغالانظر:(.الغزلية)القصائد

للشعرالصوتمقامعنوتاسوأربوستولقصائدوضعها

أصبح.نابوليفيألدوجيزوولد.رائعبصفاءالمقروء

العود.انظر:ممتازا.عودعازف

.اليسوعيون:نظرا.الجيزويت

.(م1691-0881)لوسيوسأرنولد،جيزيل

.الأطفالسلوكعنبدراساتهاششهرأمريكينفسيعالم

مميزانسقايتبعالنمومرحلةفيالطفلسلوكأناكتشف

مراحلفيالطفلخصائصووصفاكتشفالتطور.في

تربيةفيواسعنطاقعلىأفكارهطبقت.الختلفةعمره

الاطفالسلوكأطلسجيزيلكتب.الأطفالوتوجيه

وسكنسن.بولايةألما،فىجيزيلولدأم(.39)4

.(-م291)6فاليري،ديستانجيسكار

عامفي.ام819حتى7491منالفترةفيفرنسارئيس

المرشبحالرئاسيةالانتخاباتفيعليهتفوقام819

يسمىكماجيسكار،أسس.ميترأنفرانسواالاشتراكي

وتحت.ام629عامالمستقلالجمهوريالحزبدائما،

والحزبالمستقلالاشتراكيالحزببينالاثملافتمقيادته

كبير.فرنسىسياسىحزبوهو،الديجولي

الأجور.قوانين،قيادتهتحتالفرنسيالبرلماناجاز

81إلى21منالتصويتلهميحقمنسنالبرلمانخفض

الميلاديالعشرينالقرنسبعينياتأواسطوخلال.سنة

ارتفاعمنها:،محيئةاقتصاديةلأوضاعفرنساتعرضت

الخطواتمنعدذاجيسكاراتخذ.والبطالةالأسعار

لبيعاتفاقياتوقع،المثالسبيلفعلىالاقتصاد.لتحسين

املعلى،ا،خرىللدولالفرنسيةالبضائعمناكبركميات

.الاقتصاديالوضعتقويةإلىالصادراتزيادةتؤديأن

الفرنسيةالخارجيةالسياسةمنجيسكارغيروكذلك

بينما.خرى19الشعوبمعالتعاوناهميةعلىبالتركيز

علىتركزالسابقفىالفرنسيةالخارجيةالسياسةكانت

.الأخرىالدولمعالتعاونمنأكثرالذاتعلىالاعتماد

وفىبالمانيا.كوبلنزفيفرنسيينأبوينمنجيسكارولد

وتم.للإدارةالأهليةالمدرسةفيتخرجأم519عام

الحزبعنعضواالوطنىللمجلسجيسكارانتخاب

ما959عامالمجلسمنواستقال،ام569عامالديجولي

الرئيسعينهام629عاموفي.للماليةدولةوزيرليصبح

عاممنصبهمنعزلهوتم.للماليةوزيراديجولشارل

الوطنيللمجلسانتخابهتمأم679عاموفى.ام669

جورجالرئيسوعينه.المستقلالجمهوريالحزبعنعضوا

استقالعندئذ.ام969عامللماليةوزيرابومبيدو

ثلاثبعد،ام849عاموفي.الوطنيالمجلسمنجيسكار
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فيبمقعداخرىمرةفازرئيمساولايتهفترةمنسنوات

الوطني.المجلص

وهو،للدولةالمسلحةالقواتنروعأحدالمجث!

منالجيشويت!صن.الأرضعلىللقتالخصيصامدرب

وقواعدهاومعداتهاأسلحتهاومن،البريةالقوات

الجيحقوحداتتسمى،الدوأ!بعضوفى.العسكرية

مدرعةدباباتمشاةمنتتكونإنهاإذجيوشا،الكبيرة

بوظائفتضطلعمساندةقوأتإلىبالإضافة،ومدفعية

.أخرىومسؤشليات،الطبيةيةوالعنا،النقل

غير.جيم!العالمفىدولةكللدىالغالبفييوجد

والقوةالبنيةفىكبيرااختلافابينهافيماتختلفالجيوشأن

جميعتملك.الدولةتقنيةعلىبدورهاتعتمدالتيالقتالية

جيدةمشاةقواتتضمجيولثماتقريباالصناعيةالدول

الجيوشوهذه.والمدفعيةالدباباتأنواعوأحدثالتجهيز

الأفراد،وحاملاتالمروحيةالطائراتمئاتتملك

ب!تالجيوشهذهوتجمع.المدىقصيرةالموجهةوالقذائف

أساحيةأومن.أ!هماربةاالناريةوالقوةالعاليةالحركةخفة

ذاتمشاةقواتعلىالصناعيةالدولتعتمدالأخرى

المشابهةوالأساليبالعصاباتحربوعلىخاصتدريب

قاعدةالدولهذهمعظموتملك.واهرباضربقبيلمن

العسكريةوالمعداتالأسلحةلمساعةمحدودةصناعية

الأسلحة.استيرادإلىتضطرلذلك،الأخرى

بهاتبنيالتيالطريقةفىأيضاالدولتختلف

التجنيدإلىتلجأالدولفبعضوتصونها.جيوشها

للعملمعينينأشخاصاختيارفيهسمالذيالإجباري

الخدمةطريقةعلىيعتمدالاخروبعضها،العسكري

الرجالمنالمؤهلينكلتجندالتيالدوليةالعسكرية

تبنيأخرىدولوهناك.معينعمريمعدلفيوالنساء

المتطوعين.منكلياجيوشها

نظامىجيشإلىجيشهاالدولمعظمتقسما

جنودمنالنظامىالجيقويتكون.الجيت!واحتياطي

فىدائفاويكونونباستمرارتدريبهمايتلقون،محترفين

احتياطيأما.للقتالالاستعدادأهبةوعلىالفعليةالخدمة

بعضفىالميليشياأوالوطنيالحرسالمسمىالجيق،

دورية.بصفةتدريبهميتلقونمدنيينمنفيتكون،الدول

إلاالخدمةعنالجيشاحتياطيأفرادينصرفماوعادة

الحالاتفىالخدمةإلىاستدعاؤهمويتم،التدريبأثناء

الطارئة.

عنبرمتهاتخرج،الحربتكادلاالسنينآلافومنذ

البريةالمعاركمنالكثيرداروقد.الجيوشبينمعارك

هوماعلىالحالوظل.التاريحمجرىغيرتالتىأممبرىا

بعدوفيحا-البحريةفيهاستطاعتقترجاءأنإلىعليه

.الجيوشهيمنةإنهاء-الموجهةوالصواريخاتاطاا

سيطرماإذا،بفعاليةالقتالالجي!قباستطاعةيعدلموبذلك

الأسلحةتطويرشأنمنكانكماوالجو.البحرعلىالعدو

منمزيدإحداثالميلاديالعشرينالقرنأواسطفىالنووية

القوةتتكونهذايومناوفي،الجيوشدورعلىالتغيير

قاذفةطائراتمنالقويةالدوللمع!مالرئيسيةالضاربة

الطائراتهذهوتملك.موجهةوصواريخ،المدىبعيدة

مشاةقواتدروعمدفعية

ورالأطالقتالاتو!أمتلةأعلاهالصوروتوضح.الهجومصدالحمايةوتوفرالعدوأراصيفتعزو،الأرصعلىعسكريةلعملإتتقومالجوش

الحركة.وخمةالاريةالقوةمنكلاللجيشلتو!ربعضابعضهايسالدوحداتوهيللحيمق،
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يكنومهما.النوويةالأسلحةحملعلىالقدرةوالصواريخ

منكلفيفعالأدوراتؤديستظلالجيوشفإنأمر،من

والسلم.الحرب

الجيوشمهام

العدوأرضلغزوجيشهاالدولةتستخدم،الحربفي

فيساعدالسلمفيأما.الهجومضدنفسهاعنوللدفاع

للسكانالعونيديمدكما،الحربوقوعمنعفىالجيش

الطارئة.الحالاتفيالمدنيين

قبضةمنأرضاسعتردادالدولةتحاولربماالغزو.

المهاجمالطرفدباباتتقومالحالةهذهوفيالعدو،

فيتسندهاالعدو،أرضبغزوالأخرىالمدرعةوعرباته

الأخرىالطائراتتعملبينما،والمدفعيةالطائراتذلك

وتأتيالعدو،خلفجواالمحمولةالقواتإسقاطعلى

مواقععلىللالممتيلاءبالكوماندوزالمروحيةالطائرات

لإحكامالاليةالمشاةقواتتندفعبعدوفيما.معينةرئيسية

.المستردةالأرضعلىقبضتها

العملياتمنكلعلىالجيشيدرب.الدفاع

ببعضتناطقدأنهغيرالسواء.علىوالدفاعيةالاعتراضية

معاد.لهجومالتعرضحالةفيفقطالقتالمهمةالوحدات

امتدادعلىالتحصيناتتمثل،القبيلهذأمنحالاتوفي

عنالدفاعمهمةوتتولى،للدفاعالرئيسيالخطالحدود

ماوعادة.والمدفعيةالمشاةرئيسيةبصفةالتحصسيناتتلك

بهجومللقيامكاحتياطمتنقلةبوحداتالاحتفاظشم

مضاد.

بعضفيالقويةالدولةتحتفظ.الحربوقوعمنع

فيأو،السياسيةألاضطراباتمناطقفىبقواتالأحيان

يساعدللقوةعرضايمثلمما،محتملبهجومالمهددةالمناطق

علىام659عامففي.الحربوقوعدونالحيلولةفي

جمهوريةإلىقواتالمتحدةالولاياتأرسلت،المثالسبيل

المتمردونحاولأنبعدالنظاملحفظ،الدومينيكان

الدولة.تلكفيالسلطةعلىالاستيلاء

قطردولةجيمقفيالمدىبعيدةراجمات

والذيالسعوديالعربيالجيشقطعمنالملسلحةاللصفحاتإحدى

البرية.للقواتالمساندةالتجهيزاتأحدثيملك

العربيةالجيولق

الأردن

الإمارات
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ي!ولرىعماد.سلصةاحيمتر!ىصواريخبقاذفمرودةمصفحة

هدله.إلىمنطلقاصاروخاالصورة

الستينياتفىاليهتيكيةالنوويةالأسلحةتطويرأدىوقد

أخرىبوظيفةالجيوشقيامإلىالميلاديالعشرينالقرنمن

أسلحةإلىتكتيكيةكلمةوتشير.السلامحفظهى،مهمة

البعيدةالمناطقمنبدلآ،فقطالمعاركفىتستخدممعينةنووية

للهجومالمتعرضةالدولةتشنوقدالعدو.خطوطخلف

هجومهافيؤدي،التكتيكيةالنوويةبالأسلحةمضاداهجوما

إلىحتىب!!،الأسلحةتلكاستخدأمنطاقتوسيعإلىالمضاد

كارثةوقوعمنالخوففإنولذلك.شاملةنوويةحرب

بعضئا.بعضهاغزوعنالدوليردعقد،مدمرة

فيللمدنيينعوناالجيمشيوفرقد.المدنيينمساعدة

يرسلقد،المثالسبيلفعلى.الطارئةالحالاتمختلف

للعنايةالجيمقفىالاخرونوالاختصاصيونالجي!أطباء

كما.والفيضاناتالزلازلمثل،معينةكوارثبضحايا

السيطرةفيالمحليةالشرطةأيضاالجيم!وحداتتساعد

.الأخرىوالاضواباتالقلاقلعلى

المدنىالعصيانإخمادفيالجي!يستخدمقد.القمع

الشعبية.المظاهراتجذوةإطفاءأو

العالمفيالكبرىالجيوش

علىبناءالكبرىالعالمجيولقمنواحداالجي!قيعد

القتاليةالقدرةتعتمدعامةوبصفة.القتاليةقدرتهمجمل

نأغير.الفعليةالخدمةفىالموجودينالجنودعددعلى

سبيلعلى،الفعليةقدرتهبالضرورةيعكسلاالجيشحجم

نوويةأسلحةذيصغيرلجيمقيكونأنيمكن،المثال

كبيرجيشيملكهاالتىتلكمنأكبرضاربةقوةتكتيكية

أقوىلبعضوصفيلىوفيما.الزمنعليهاعفىأسلحةذو

العالم.جيودق

الخدمةفىجنديمليونىمنيتكون.الصينيالجيش

احتياطيهفىشخص000.006الصينىوللجيع!.الفعلية

وتستخدم.للطوارئالمسلحةجماعاتهفىمجندومليون

.الإجباريالتجنيدنظامالصين

وحداتمنتكون.المستقلةالدولكومنولثجيش

السوفييتيللاتحادوكان.اسمابقالسوفييتىالاتحادجيش

مليون5.1نحوضمالعالمجيولقأكبرثانىتفككهقبل

الأجزاءفيمعظمهمتمركزالفعليةالخدمةفىجندي

امتدادوعلىأوروباوشرقيالسوفييتىالاتحادمنالغربية

متطوعينعلىايضايشتملوكان.أصينامعحدوده

السوفييتيالاحتياطيجنودعددووصلإجبارياومجندين

مجند.ملا!ت3نحوإلى

مستقلةدولعدةإلىالسوفييتيالاتحادتفككوبعد

كومنولثعليهأطلقاتحادامعظمهاكون،أم199عام

قيادته.تحتالسابقالسوفييتيو!إلجيع!ا!سشقلةالدول

تكوينالاتحادفيدولةكلبدأت،أم299عاموفى

الجي!قوحداتبعضإليهاضمتأنبعدالخاصجيشها

السابق.السوفييتي

فيجندي000.073حوالىبه.الأمريكيالجيش

الاحتياطىفىمجندمليونوحوالى،الفعليةالخدمة

منالأمريكيالجيع!أعضاءوكل.الوطنىوالحرس

المتطوعين.

فيجندي000/033حوالىبه.الألنيالجيش

.ام799عامالاحتياطىفي00.086و.أصفعلية،االخدمة

والمجندينالمتطوعينمنكلالألمانىالجيم!فىويعمل

جبارئا.إ

فىجندي000.028حواليبه.الفرنسيالجيش

الاحتياطى.فى000.033وحوالي،الفعليةالخدمة

إجبارئا.ومجندينمتطوعينالفرنسىالجيشويضم

فىجندي451)004حواليبه.البريطانيالجيت!

وحوالى،الاحتياطىفى.006188و،الفعليةالخدمة

الجي!جنودكلويتألف.الإقليمىالجيشفى003.71

المتطوعين.منالبريطانى

والهندمصرجيولقتشمل.أخرىكبرىجيولتق

وتركياالجنوبيةوكورياوباكستانالشماليةوكورياوالعراق

منأكثرالجيوشهذهمنكلويملك.وفيتناموإسرائيل

هذهوتشتري.الفعليةالخدمةفىجندي0002003

العالم،فىالكبرىالدولمنومعداتهاأسلحتهاالجيولق

التكتيكية.النوويةالأسلحةإلىجميعاتفتقربأنهاعلما

والمدرعاتالمعداتبتصنيعتقومالدولهذهوبعض

والهند.مصرمثلوالأسلحة

قوامهالتجهيز،وجيدالتدريبجيدجيشاالهندتملك

جيشاباكستانوتملك،جندي000/002.1حوالى

احتياطيةبقوةتحتفظبينمارجل،000.045حواليقوامه

!كا

!
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75و...منإفريقياجنوبجيشويتألف.ضخمة

الجيشأماإجبارئا.مجندونمنهم000.55،جندي

معرجل،000232حوالىبه،الحجمفصغيرالأسترالي

الاخرهوالنيوزيلنديوالجي!ق.احتياطيجندي.00027

منكلهمجندي.0006منويتكونالحجمصغير

المتطوعين.

المقالة.هذهفيالمدرجالجدولانظر:.العربيةالجيولت!

لاريخيةنبذة

نمومعالجيوشتلكنشأت.القديمةالجيوش

وفيالمحيافيوالفراتدجلةنهريأوديةفىالحضارات

البابليونكون.مق0032عامففىبإفريقيا.النيلوادي

حواليوفى.والسهمالقوسورماةالرماححملةمنجيشا

استوطنواالذينالسومريوناستخدم،.مق0052عام

ذاتحربيةمركبةأولبابلجنوبالواقعةالأراضى

وحشيةحمرتجرهاالمركبةتلككانتالبدايةفي.عجلات

عندمابعد،فيمابهاالخيولاستبدلتثم،الحجمصغيرة

طردالذيالمصريالجيشقائدالأولأحمساستخدمها

عشرةالثامنةالفرعونيةالأسرةمؤسسوهو،الهكسوس

هذهتطورتثم.م(.اق542إلى561)0منوحكم

1013)منحكمالذيالثانيرمسيسعهدفيالعربات

القرنوبحلول.الحيثيينضدحربهأثناء.م(أق235إلى

بالحرابمسلحةجيوشاالأشوريوننظمالميلاد،قبلالثامن

(.المحاصرةالمدنأسوارلدكحربية)آلةوالكباش

الإغريققدماءأدخلالميلاد،قبلالسابعالقرنفي

فيمهمتكتيكىتشكيلأولتكونقدالتيالكردوسة

الذينالرماححملةكانالتشكيلهذاوفي.التاريخ

طول،صفوفأربعةفىيقفونالواقيةالدروعيرتدون

وعلىمترابطا.مستطلابذلكمكونينرجلا،05الصف

الكردوسةأنإلا،الهجومفياستخدامهاإمكانمنالرغم

دفاعي.كتشكيلالأساسفيابتكرت

ملكالكبير،قورشالفترةتلكفيالفاتحيناقوىكان

الأكبر،الإسكندرقامالميلادقبلالرابعالقرنوفي.فارس

نظامأولبابتكار،العالمفيالفاتحينوثانيمقدونياملك

العالم.عرفهعسكريتموين

تكتيكي.تشكيلأعظمثانيبتطويرالرومانقاموقد

الفيلق.الرومانابتكرالميلاد،قبلالرابعالقرنبداياتففى

المستطيلالتشكيلهذاكانوقد.الروممانيالفيلقانظر:

ثلاثةمنيتكونكانإذ،الكردوسةمنمرونةأكثرالشكل

بعدفيماأوقطعاالمسماةالصغيرةالكراديسمنخطوط

وشيدوا.ماق46عامقرطاجالرومانغزاوقد.كتائب

عسكريينمهندسينأيضاالرومانوكان.كبرىإمبراطورية

الطرقبتعبيدقيصريوليوسجيوشقامتحيث،بارعين

أوروبا.منمختلفةأماكنفىوالحصونالجسوروبناء

عنبمعزلأخرىحضارةنشأتالصينوفي

الصينيوناخترعفقداسيا.وغربأوروباإمبراطوريات

فىاكتشافهمنالسنينمئاتقبلأي،م009عامالبارود

اذحربياسلاحاللصينيينيصبحلمالبارودأنغيرأوروبا.

محتملاكانوإن،المدفعيةفييستخدموهلملأنهم،شأن

النارية.الأسهمفياستخدموهأنهم

الإمبراطوريةانهياربعد.الوسطىالعصورفيالجيولت!

جيوشلأوروباتكنلم،م476عامحواليفىالرومانية

همالمحاربونكانفقد.السنينمنمئاتلعدةكبيرةنظامية

القبائلرجالمناللإمبراطوريةاكتسحواالذينأولئك

الميليشياتقليدبدأالفترةهذهوفي.البنيةالأقوياءالأحرار

الظهور.فى

،الميلاديالسابع،الهجريالأولالقرنمنوبدءا

مطورةوغرباشرقاالبلدانلتفتحالإسلاميةالجيوشأنطلقت

ثم)الفرلممان(،والخيالةوالجنودبالمشاةالهجومأساليب

المحاربونويستخدم،الخيالةمنالقواتأغلبأصبحت

بنعمرالمؤمنينأميروابتكر.والسهاموالرماحالسيوف

القواتفكرةحكمهفترةإبانعنه،اللهرضى،الخطاب

لحسمالصعبةالمواقففيبهايدفعالتي،الراكبةالاحتياطية

وهي،المنجنيقالعربا!شخدمالامويالعصروفي.المعارك

الحصينة،المناطقعلىاللهببلفافاتتلقىطويلةذراع

عناصرعلىتقوممتميزةحربيةأساليبلهمكانتكما

.والاستدراجالخصمحولوالدورانوالمباغتةالخداع

إلىالنظاميةالجيوشتقسيممبكراالعربعرفكما

عملياتونفذواوظهر،وميسرةوقلبوميمنةمقدمة

أثناءالصلاةيؤدونذاتهالوقتوفي.وايلإسعافالتموين

حتىتحرسهموجماعةبالصلاةجماعةفتقوم،الحرب

وهيالكريمالقرانذلكعلىنصوقدهم،ويصلواينتهوا

(.الخوف)صلاةالصلاةانظر:.الخوفصلاةتسىالتي

تعلمهم،الجيوشلقوادحكيمةوصاياللخلفاءوكانت

الجنودمعاملةطرقإلىوترشدهمالشريفةالحربأساليب

المفتوحة.البلادوسكانوالأسرى

علىالمجتمعنشأالغربفي،الوسطىالقرونوفي

الاراضيملاكنظمحيث،العسكريةالعلاقاتمنقاعدة

هؤلاءوكان.عمالهممنالخاصةالشخصيةجيوشمهم

لفتراتالحربوقتفييقاتلونالمتفرغينغيرالعمال

نأغير.الداخليالدفاعفى،محدودةمهامفي،محدودة

الجيوشتنظيمبمكانالصعوبةمنأنهوجدوأالحكام

منالمرتزقةيستأجرونفبدأوا،فعالنحوعلىالإقطاعية

هؤلاءوكانالأجور.أوبالغنائملهمالوعودبذلخلال
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والأسلحةوالنشابالقوسيستخدمودالمرتزقةالجنود

أحياناوكانوا.ديارهمفيعليهاتدربواالتيالأخرى

عرضماإذا،المعركةذروةفيمستخدميهميهجرون

أفضل.أجراالعدوعليهم

الرماحونكانالوسطىالعصورأواخروفي

أشهرهمالجنويونوالنشابالقوسورماة،السويسريون

يصدونالرماحونكانالكردوسةتشكيلوفي.المرتزقة

لماطلاقوالنشابالرمحرماةيقومبينما،الفرسانهجمات

اشائكلشرأغرناوفيالعدو.خطوطعلىالسهام

وسويسراوإيطالياألمانيافيالمرتزقةتشكيلجرى،الميلادي

الوحدةالسريةأصبحتبعدوفيما.عسكريةسراياأولفي

.الجيوشمنالعديدفيألاساسية

الأتراكأصبحالميلاديعشرالرالغالقرنوفي

قواتمنجيشاينشئومانأابعدشعبأولالعثمانيون

القواتوكانت.يالعس!للعملومتفرغةمحترفة

والحربالسلموقتفيتعملالانكشاريةالمسماةالعثمانية

شارلالملكاستأجرام،445عاموفيالسواء.على

دائمة.بصفةللعط!المرتزقةمنسرايافرنساملكالسابع

أسهدامندأ:ر:باتعرفهنظاميجيشأولبعدفيماوأنشا

الروماني.

صلهايرحبنالحديثةالعسكريةالتنظيماتمنالكثيرإن

عشرالخامسالقرنفىالألمانيةوالفرسانا!لنئاةإلى

الجيوشغرارعلىتنظهيمهمالألمانبنىوقد.الميلادي

والمرتزقةالحرةالسراياباسبمالمعروفةالمرتزقةالإنجليزية

تموينوحداتأولايضماالألماننظمكما.السويسرية

منتقتاتالبدائيةالجيوشكانتلقد.القتاليةلقواتهم

تموينتنظميماتأيةتملكتكنولمفيها،تقاتلالتيالأرض

أنشأتالميلاديعشرالسادسالقرنوفي.منفصلة

السكنلتأمينوالتموينللإمداداتمكتباالألمانيةالفرسان

.والطعام

الجيوشتنطمبتطويرالباروداختراععجلولقد

أثناءأوروبافيالمدافعفياستخدامهبدأوقدوتكتيكها.

الإنجليزالجنوداستخدمحيث،الميلاديعشرالرالغالقرن

مدافعوهي،أم346عامحصيسيمعركةفيمدافيأول

الرمايةفيفعالةغيرجعلهامما،بالحجارةترميكانت

طورتالباروداستخدامنطاقاتساعومع.الحركةوبطيئة

الحصونجدرانيهدماالفعاليةمنلها،مدافعالجيوش

السميكة.

عشرالسالغالقرنأواخرفى.الحديثةالجيولتقظهور

الحق)السنكي(لحرابالمسلحونالمشاةكان،الميلادي

ضدأنفسهمعنيدافعون(قديمة)بندقيةوالمسكيت

وكانالرماحين.علىالاعتماددون،الفرسانهجمات

فى،الصنفحسب،صفوفثلاثةفييقفونالجنود

نافييطلقونالمشاةجنودوكان.الخطيسمىتشكيل

قصير.مدىعلىالأملسالجوفذأتبنادقهمنيرانواحد

كلالتزامكانعشر،السابعالقرنبداياتوفي

كلفيتلاشىقد،الحربأثماءالجيشفيبالعم!!الرجال

طوالالتقليدبهذااحتفظتالسويدأنغيرتقريبا.مكان

أدولفسجستافسالملكاستخدمحيث،الوس!ىالعصور

عاماالثلاثينلحربقواتلتجنيدالإحباريالتجنيد

خفةمنأعلىقدراجيشهمنحوقدم(.1-6481)618

فيفعاليةوأكثروزناأخفبأسلحةجهزهإذ،الحركة

أولأنهاباعتباروآخرحينبينقواتهإلىويشار.الرمي

الثلاثينحربأدولفس؟جستافسانظر:.حديثجيش

عاما.

معظماستمرت،الميلاديعشرالتامنالقرنوفي

فيلاسيما،التطوعيبالتجنيدجيوشمهابناءفيالدول

الجيوشفأصبحت،العملعنوالمتعطلينالفتراءأوساط

التدريبجيدومشاةجنودقوامها،محترفةحماعات

نظفاالدولمعظماتبعتوقد.أغرسانواالمدفعيةتسندهما

يكونعندماإلاالحملاتتجردفلم،الحربفيمعينة

الشتاءفيسكنهمإلىيأوونالجنودوكانلطيفا.الطض

يحاولونوكانوا.الربيعفيإلاللقتاليخرجونولا

كما،عدوهممهاجمةقبلمناسبموقععلىالحصول

ماكثيرامواتيةغيرمواقعفييفاجأونالذينالقادةكاد

النهاية.حتىالقتالمنبدلأالانسحابيختارون

عشر)الثانيالميلاديعشرالثامنالقرنأوائلوفى

بالأعدادزودهجيشامصرفيعليمحمدأنشأ(الهجري

وجهزهبالأسلحةوأمدهوالشركسالمصريينمنالغفيرة

مشواتعدةبعدوبلغ،القوةوسائلكللهووفربالأسطول

انزعجتحتى،الدولأكبريحاربأنمعهااستطاعدرجة

سنةلندنمعاهدةفعقدوا،فتوحاتهكثرةمنوروسياإنجلترا

السمكرية.حركتهوتحجيمالتقدمهذالوقفأم184

الكبيرفريدريكأدخلعشرالتامنالقرنأواسطوفي

فكان.الحربفنعلىالحركةخفةمنمزيداالبروسي

نحووعلىبسرعةعليهمينقضعددا،أعداؤهيفوقهعندما

لخوضمضطرانفسهفريدريكوجدوقد.متوقعغير

علىحملهمماوأحد،أنفىجبهاتعدةعلىحروب

هذايتمكنأنقبلواحد،جيم!لمهاجمةبسرعةالتحرك

لمهاجمته.أخرىجيوشيماللاتحادمنالحيعق

الإجباريالتجنيدمننوعاالفرنسيةالح!صمةتبنتوقد

نابليونجندفقد.الإجباريالتجنيدانظر:.أم297عام

قسموقد.لغزواتهإلزاميةبصورةجرارةجيوشابونابرت

عنبمعزلمنهاكلتتحركفرقإلىجيوشهنابليون
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شهيرةبريةمعارك

بالفرسالهزيمةإلحاقالأثينيمليتياديزاستطاع.الماراثون-.مق094

العارسي.الحكممناليونالىلذلكلينقذوأرتفيرسسداتيسقيادةتحت

نشيالرقيادةتحتالأثييونحاصرسيراقوسة.-.مق414-134

فصد،البيلوبونيزيةالحر!فى،إسبرطةحليفة،سيراقوسةمدينة

تلكأدتوقدوحيليباس،هيرموقراطيقودهاقواتقملسالأثييولى

عظمى.كقوةأثيناسقوطإلىالهريمة

الثالثداريوسمقدونياملكالكبيرالإسكمدرهزم.أربيل-.مق331

بسطتموم!،أربيلعر!شمالقواقاميلا،منبالقربالفرسملك

الفرلر.إمبراطوريةعلىحكمهالكبيرالإسكندر

ماركوسقيادةتحتالرومانيةالجيوشنجحت.ميتاروس-.مق752

قيادةتحتقرطاجقواتسمحقفينيرووكلودياسساليميتورليفياس

فيتحولنقطةالمعركةتلكشكلتوقدإيطاليا.فيهاسدروبال

وروما.قرطاخبينالبوليةالحرو!

كورليلياسببليوسبقيادةالرومانيةالقواتهزمتزاما.-.مق202

هيممةإلىالانتصاردلكفقاد،هانيباللقيادةقرطاججيوشمميبيو

المتومط.الابيض!البحرعلىالرومان

ألمانيةقوةلتدميرالألمانمنجيشاأرمينياسحرد.تويتوبورغغابة-م9

ألمانيا.لفتحرومانيةخططابذلكمبددالاروسلبلياسقيادةتحت

سحقمنفريتيجيرنقيادةتحتالقوطيينحيوشتمكت.أدريانوبل-م378

فيأدرنةاليوم)وتسمىأدريانوبلفيالرومانيةداليسالإمبراطورفيالق

سلفا.المتداعيةالرومانيةالإمبراطوريةالمعركةتلكأوهنتوقدتركيا(

بقيادةالرومايةالفيالقتمكنتفرنسا،شرقشمالفيتشالونز-م514

حملةمنأوروباإنقاذمنالأولثيودوربقيادةالقوطيةوالفرسانإيتيس

الهونية.وحيوشهآتيلاجردها

ودلإسلامللمسلم!تانتصارأول.الكبرىبدرمعركةهـ+2،م462

مشركةكثرةضدمؤمنةقلةحاضتها

فاصلةمعركةبقربهادارتبالعراقبلدةالقادسيةأهـ-5،م636

وفي،الفرسعلىوقاصأبيبنسعدبقيادةالمسلمونفيهاانتصر

القادسية،انظر:.البيزلطيينع!اليرموكفىانتصرواالعام!س

معركة.،ليرموكا،معركة

عبدمحاربيالفرنجونصارىمارتلشارلأوقف.بواتييه-م732

جيوشبدلكمانعينفرنسا،منالعربىالوسطفيالفافقيالرحمن

معركةأيضاالمعركةهذهوتسمىأوروبااكتساحم!الإملاميإلفتح

الشهداء.بلاطومعركةتور

إنجلترابغزونورمنديادوقلقيادةالمورمنديونقامهيستنهجز.-ام660

.الثاىهارولدملكهملقيادةلالسكسونييرالهزيمةوألحقوا

ألببقيادةالأتراكالسلاحقةهزمملاذكرد.هـ-446أم،710

هداكانوقدالرابعرومانوسالبيزنطيالإمراطورحيشأرسلان

)تركياالصضىآسياعلىالبيزنطهيةالهيمسةلنهايةبدايةالانتصار

الصليبية.للحملاتقادكما(اليوم

بنيوسفبقيادةالألدلصملوكبين.الزلاقة-8601،947

.المسلمونفيهاوانتصرفشتالة!لكوالفونسوتاش!يئ

صلاحالقائدعندهاهزم!فلصطينقريةحطينهـ-583،ام871

.المقدسليتبعدهاالمسلمونوامشعادالصليميينالأيويالدين

قطزالسلطانفيهاهزمبفلسطهين-جطلوتعينهـ-965أم،526

الهمحيتقدمهمبذلكوأوقفا)المغول(التتارجيوشبيبرلروالقائد

الإسلامى.العالملاجتياح

إدواردبقيادةالإنجليزالطويلالقوسرماةهرم.كريسي-م6431

قوةإلىلريطانيابدلكوأحالواالرالع،فيليببقيادةلرنسياجيشاالتالث

معركة.،كريسيانظر:.كبرىعسكرية

الحيمق،الفرنسيبجيشهاداركحانأحبرت.أورلييان-أم24

لفرنسا.أورلييانحهارفكعلىالسافوكيإيرلبقيادةالإنجليزي

القسططينية)الفاغ(التانيمحمدفتح.القسطنطينيةهـ-857ام،45

أوروبا.فىالعتمانبيئالأتراكأقداملذلكموطدالاسطمول(اليوم)المعروفة

والأميرمارلبورودوقبقيادةمتحالفةقوةهزمت.بلينهايم-ام07

تالارد.كونتقيادةتحتوالفرنسيةالبافاريةالقواتيوحير

بقيادةحيعتماروسياملكالكبيرلطرساكتسحبولتافا.-أم57

رو!ميابسطتوقدبأوكرانيا،بولتالافيالسويدملكالسابعتشارلز

أوروبا.شرقىعلىهيمنتهاالنصربهذا

الهيمنةلبسطالطريقوقواتهكلايفروبرتفتح.بلاسي-أم75

أرضعلىالسيطرةواحكامالدولةسراحبهزيمةالهمدعلىالبريطهانية

.البمغال

البريطانيةالنظاميةولفحيمسقواتهزمت.كويبك-أم75

آلتوقد.الفرنسإنالاستعمارجنودقائدمونتكالمديماركوالر

معركة.،كويبكان!:بريطهانيا.إلىالمعركةهذهإثركدا

بيرجوينحونبقيادةالبريطانيالجيشاستسلمساراتوجما.-أم77

يدمدالفرلسيودقررثم،حيتسهوارشيوبقيادةالأمريكيةللقوات

.الاستقلالعلىالحصولفيالمستعمرينإلىالمساعدة

بقيادةوالفرنسيةالأمريكيةالجيوشأحبرت.يوركتاون-أم78

.الاستسلامعلىالبريطانيةوقواتهكورنواليستشارلزواشنطهن،حورج

الأمريكية.للتورةالمهايةوضعإلىالامشسلامذلكادىوقدى

!مبرانسويكدوقبقيادةالبروسيالجيشانسحب.فالمي-أم97

الروسيينتقاعسإلىأدىممادومورييز،تشارلزلقيادةالفرنسىالحيش

الفرنسية.التورةلإخمادباريسنحوالتقدمص

قوةوجيشهفرنساملكالأوللابليونسحقأوسترليتز.-ام08

الظر:.كتيوزوفميحائيلبقيادةوالروسالممساويينمنمؤلفة

معركة.أوسترليتز،

وقوةولنجتوندوقبقيادةمتحالفةقوةتمكنتواترلو.-أم81

،الأولبنابليونالهزيمةإلحاقمنللوخرفونجيبهاردلقيادةبروسية

معبركة.واترلو،انظر:.لحكمهالنهايةبدلكلوضعت

ألحقتالأمريكيةالاهليةالحربأثماء.وفكسبيرججتسبيرج-أم86

لقيادةالكولفدراليةبالقواتالؤيمةميدجورجبقيادةالاتحادقوات

الحيت!استسلمالتالياليوموفي.جتسبيرحمعركةفيليروبرت

جرانتيوليسيسلقيادةالاتحادلقواتبمبرتونحونلقيادةالكونفدرالي

الكونفدرالية.الولاياتتطهويقإلىالهزائمتلكأدتليقد.لكسبيرحفي

الأمريكية.الاهليةالحربان!:

هيدينبيرجفونبولبقيادةألمانىجيمقألحق.ومارنتانينبيرج-أم19

وألكسندررانينكامفبافيلبقيادةغازيينروسبنبجيشينالهزيمة

قواتأجبرتمارنمعركةولي.تالينبيرجمعركةفيسامسونو!

القواتمنجيشينالمرلمجطانيفريشوجونالفرنسيجوفرجوري!

عنالتراجععلىبيولاوفونوكارلكلاكلوداكمسدرأقيادةالغازية

لاريس.نحواقترابهاطرق

أيرنهاورلدوايتالتابعةالحلفاءقواتغزتنورمنديا.-م491

فونجيردبقيادةالمحورجنودحمايةتحتكانتالتيلورمنديا

رانديستيت.

القواتانطلقت.السوريةاللصريةأمحوبرأهـ-393م،791

التيأراضيهمالامشعادة7391أكتوبرفىوالسوريةالمصرية

عبورمنالمصريةالقواتوتمكنتأم!67عامإسرائيلاحتلتها

حطوتحيمساعاتعدةفىالسويسقناةوهومائيمانعأقوى

واحتراقه.الإسرائيلىبارليف!
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نابليونكانماوكثيرا.للقتالجميعاتتحدلكنها،الأخرى

ليصب،ضخمةبطاريةفيالثقيلةمدافعهكليحشد

ثمالعدو،خطوطمنواحدةنقطةعلىالنيرانمنحمما

والمشاةأغرسانامنالثقيلةبتشكيلاتهالأمامإلىيدفع

نأإلىنابليونأعداءاضطروقد.النقطةتلكعندالموجودة

لإلحاقوطنيةجيوشلتطويرالإجباريالتجنيدأنظمةلمجبنوا

به.الهزيمة

التنظيمجعلأنالجيولق،حجمنموشأنمنوكان

منيكنولمبعد.عنالقواتعلىللسيطرةضرورئا

فييةالعس!الوحداتمنالعددذلكتوجيهالمسهل

منر.كنابليونعسكريةلعبقريةإلاشخصيةبصورةالميدان

فىالحديديةالسككأخذتفصاعدا،ام084عام

أنهماالبروسيونوأيقنأوروبا،أرجاءمختلففيالانتشار

مما،الحديديةبالسككأكبربسرعةالجيولقنقليستطجعون

البعيد.المدىفيدقةأكثرتخطيطإجراءالممكنمنجعل

البروسيالجيشفىشارنهورستفونجيرهاردتمكنوقد

التخطيطبوأجباتاضطلعتحديثةعامةأركانتطويرمن

المستقبل.فيالعسكريةللعمليات

إنتاجإلىالفرنسيةالثورةأدتالتاسئكلشر،القرنوفى

بعدفيماجاءتثم،واسعنطاقعلىوالذخائرالأسلحة

استطاعوقد.بالمحركاتالمزودةوالعرباتالطائرةباختراع

جبهاتمنمتباعدةمناطقفيجيوشهمتوجيهالقادة

.الأخرىالاتصالاتووسائلاللاسلكيبأجهزةالمعركة

الحرباندامحتعندما.العالجتينالحربينفبمالجيولتق

علىالمهيمنالسلاحالرشالقالمدفعأصبح،الأولىالعالمية

منالرشاشةالمدافعاستخدامجعلوقد.المعركةميدان

.الحربإلىالتكتيكيةالحركةحفةإعادة!ىساعدتالدبابات

الثانية.العالميةالحربأثاءممالطةرمايةتمرينفيلد،بةأعلاهوالصورة

اضطرمما،الغربيةالجبهةعلىمستحيلأأمراالحركةحرية

المشاةقواتتجدفعندما.الخنادقحربإلىالطرفينكلا

للتمسكتتخندقكانتمستحيلا،العدونحوالتقدم

إلىالجنودملالونتنقلالحديديةالسكك:كانتبمواقعها.

نقاطمنالمؤنالشاحناتتحملكما،القتالجبهات

انظر:.الأماميةالخطوطإلىالحديديةالسككعلىالتفريغ

الأولى.العالميةالحرب

،الخنادقلحربنهايةوضعالميدانيوناغادةاحاول

ويقصفونيرجمونفكانوا.التكتيكيةالحركةخفةوتحقيق

بالحرأب.مكثفةبهجماتذلكويتبعونالعدو،خطوط

باءتسنواتلثلاثاستمرتالتىأ!جماتاهذهأنغير

صامدةالغربيةالجبهةخنادقبقيتإذ،النهايةفىأغشلبا

علىالجيشقادةعثرحتىطويلوقتيمضولمتماما.

وقتوفيخاطىءنحوعلىاستخدموهقدكانواوإنحل،

محركذاتمجنزرةمدرعةعربةالإنجليزطورفلقدمتأخر،

انظر:.عسكريةدبابةأولصنعواكما،بالبنزينيعمل

الخيالة.فرسانمحلالنهايةفيالدباباتحلت.الدبابة

لمساندةمرةلأولالطائراتاستخدمتالحربتلكوفى

الجوية.القواتانظر:.الأرضعلىالقتال

الدباباتاستطاعتالثانيةالعالميةالحربوفي

طوروقد.الحربإلىالحركةخفةتعيدأنأ!ائراتوا

تبدأوالقاذفاتالدباباتكانت.الخاطفةالحربألادالأ

ومن،كبيرةثغراتبذلكلتصنعالعدودفاعاتبقصف

إلىالحربلتنقلالفجواتخلالمنالمشاةيتدفقثم

الثانية.العالميةالحربأنظر:العدو.أرضعمق

للجيوشاستخدامأولأيضاالحربشسهدتوقد

الألماننفذفقد،النطاقواسعةعملياتفيجواالمحمولة

علىأستولواعندمام،4191عاممايوفىمظليغزوأول

فىجوامحمولةعمليةأكبرحدثتوقد.كريتجزيرة

مظلييمنفرقثلاثقامتعندماأم449عامسبتمبر

ناجحةمحاولةفيالألمانيةالخطوطخلفبالهبوطالحلفاء

هجومأكبرأما.الرايننهرحسورعلىللاستيلاءجزئئا

ما449عاممنيونيو6فيحدثالتارلثقدفيبرمافط

شمالفينورمندياأرضعلىالحلفاءجيولقنزلتعندما

فرنسا.

فنالجيوشطورتالثانيةالعالميةالحربوفي

إلىالعسكرية(والخدمات)المؤنالعسكريةالتجهيزات

ضخمةقيادأتتنظيممنتمكنتفقد.رفيعمستوى

والنقلوالمؤنوالأسلحةوالألبعسةالأطعمةتوفيرمهمتها

نصرويعزى.العسكريةالتجهيزاتانظر:.المقاتلةللقوات

فيتفوقهمإلىجزئياالثانيةالعالميةالحربفيالحلفاء

المدني.الصناعىالإنتاجوفيالعسكريةالتجهيزات
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العالميةالحربوضعت.النوويالعصرفيالجيوش

الحربيةالطائراتإسقاطمنوجيزوقتبعدأوزارهاالثانية

هيروشيمااليابانيتينالمدينتينعلىنوويةقنابلالأمريكية

الياباناستسلامإلىالقصفذلكيؤدولم.وناجازاكي

.النوويللعصرالبدءخطشكلبل،فحسب

فيكاسحةتغيراتالنوويةالأسلحةأحدثتلقد

البدايةفيالعسكريينالخبراءبعضشكذلكومع.الحرب

كانتفقد.المعركةميدانفىالأسلحةتلكأهميةفيم

منفقطترمىالنوويةالحربيةالرؤوسمنالبدائيةالانواع

الرممطمنالنوعوهذا.عاليةارتفاعاتعلىتطيرقاذفات

اعتبربل،المعركةميدانفياستخدامهالسهلمنيكنلم

بداياتوفى.فحعسبالاستراتيجيةالأهدافعلىوقفا

نوويةمدافعالجيولقطورت،العشرينالقرنمنالستينيات

وقد.بالمستيةوصواريخالمدىقصيرةموجهةوصواريخ

حولالخبراءمنالعديدتفكيرمنالأسلحةهذهغيرت

باستطاعةوكان.النوويةللأسلحةالتكتيكيالاستخدام

نوويةحربيةرؤوسإطلاقالقبيلهذامنوصواريخمدافع

يأأوالتموينمستودعاتأوالقواتمنكبيرةحشودعلى

مداها.ضمنيقعآخرهدف

الكثيرإلىالعالمفيالكبرىالجيوشتعرضتوقد

بالأسلحةلهجماتتعرضاأقلتجعلهاالتيالتغيراتمن

التشكيلاتتنظيمإعادةجرى،المثالسبيلفعلى،النووية

عاليةقابليةذاتصغيرةوحداتفيالكبيرةالقتالية

مواقععلىالوحداتهذهتوزيعيمكنبحيث،للتنقل

اندلاعحالةفيالعدوموقعمنبالقربجيدامخفية

وقتفيتتحدأنيمكنالطريقةوبهذه،نوويةحرب

كما.أخرىمرةتتفرقثمالهدفعلىللاستيلاءوجيز

حالةففىنفسها.التغيراتإلىالجيشإمداداتتعرضت

،القتالمناطقعنبعيداالمؤنتخزننوويةحرباندلاع

والمروحياتالشحنطائراتبوساطةالجبهةإلىنقلهاليتم

الضخمة.

انفجارمنالخوفظلالثانيةالعالميةالحربنهايةومنذ

استخداممنالكبرىالجيوشيمنعحائلا،نوويةحرب

عنالحربتخرجلملذلكونتيجة.النوويةالأسلحة

الحربوكانت.النوويالعصرفيالتقليديةطبيعتها

رئيسي.صراعأولام059عاماندلعتالتيالكورية

الجيوش!نصيبمنالحربهذهفيالقتالمعظموكان

الكورية.الحربان!:.الكبرى

ازداد،العشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينياتوفي

لافتاازدياداوقدرتهاوأنواعهاالنوويةالاسلحةعدد

استخدامفيالجيوشاستمرتذلكومعللأنظار،

سبيلعلى.الحربفيالتقليديةوالأسلحةالتكتيكات

علىكبيرااعتماداالمتحدةالولاياتجيشاعتمد،المثال

منفيتنامحربفيتورطهأثناء،التقليديةالحربتكتيك

أكثرالتكتيكهذاكانوقد.ام739وحتىأم69ء

أحراشفيالعصاباتحربمواجهةفيفعاليةالطرق

.فيتنامحربان!:.فيتنام

الأعوامفيتقليديةحروئاوالصهاينةالعربخاض

الإيرانيةالجيوش!خاضتكما.ام739و5691،6791

0891عاميبيناستمرت،طويلةتقليديةحرئاوالعراقية

الغازاستخداممراحلهابعضفيولثمهدت،ام889و

الطرفينقبلمنالممستخدمةالتكتيكاتوكانت.السام

كانتحيث،الثانيةالعالميةالحرببتكتيكاتشمبيهة

فيالمشاةتتبعهاثم،الهجومتتقدموالدباباتالطائرات

وإسرائيل،مصربينام739أكتوبرحربفيإلا،المعركة

السويسقناةفعبرواأولأ،المصريونالمشاةتقدمحيث

الجبهةطولعلىوانتشرواالحصينبارليفخطواجتاحوا

القناةعبرالجسورمدتأنإلىكم،002علىتزيدالتي

.والمدرعاتالدباباتوعبرت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

وغزواتمعارك

معركة،ردجفيمىموقعةالجسر،معركةأحينكور،

معركة،القادسيةموقعة،الجملغزوة،حدأ

موقعة،بلاءكرموقعة،لحرةامعركة،وسترليتزأ

معركة،لسىكرموقعة،حطينواوكيماأ

رويجدكورغزوة،قلخنداجيمايووأ

معركة،الماراثونغزوةخيبر،جزيرةشبه،باتان

موقعة،دابقمرجدنكركمعركةبالاكلاوا،

الحاسمةالمعاركمعركة،السلاسلداتمعركة،بانوكبيرن

معركة،النمارقمعركة،لينجرادسشاغزوة،الكبرىبدر

معركة،وندنهاالعلمينمعركة،هلبنكر

معركةهيستنجز،معركةالتمر،عينمعركة،بواتييه

معركةو،تراوامعركة،غرلاطةمعركة،بوين

معركة،ليرموكامعركة،نافردييبالثرموا

معركة،جتسبيرخ!

ريختا

البارودقرنرايحسفيرالإسلام

الكبشحرو!،لردةافتح،الأندلس

المرتزقبالسهامالرمايةالإنكشاريون

المسكتالمصونالزندالبارود

المقلاعالزواويونالرصاصسبكبرج

المماليكالعر!بندقية،البلندربص

المنحنيقالإسلاميةالفتوحالبمرنج

الإغريقيةالنارلفدائياالتمهوك

الهركوبةالرومانىالفيلقالحربة

الهوساريةالأجمبىالفيلقالسويسريالحرس



الألرلنديالجمهوريالجيش674

تنظيم

الحرليةالمعداتالمدفعيةالدرع

الخالراتالحيالةسلاخ

ايخاةحواالمحقولةالقوات

أسلحة

المد!الاريالسلاحالبازوكا

التقيلالمديخعاسووياالسلاحالبدقية

الريت!اششعلمداالسمكىلدحارابندقية

القحاصمرفاللهصقادفةالحرلة

المسدسالموجهةالقديعةالخرطوش

المورتراليدويةالقمبلهالدبالة

قيةلد،بينةل!صاخيرةلدا

لمتفحراصةصالرا

صلةذاتأخرىمقالات

الألعامحر!الحر!أسير

باتلعصااحر!لبحريةا

لحودةاريل!جباالتحنيدا

الحتماراتالعسكريةالتحهيهزات

الحويةالقواتالتمويه

العسكريةالمح!سمةالمحريةحمدي

سمةوالأوالميدايىتالحياش!تالحر!

الموفموعصرعنا

الجيولقمهام-ا

ا!دل!تمساعدة-دالعزو

اغمعاهـالدلاث-!

الحر!وقوعمع-ح

العالمفىالكبرىالجودق-2

الفرنسيالحيمقهـ-الصييالحيمق

اكردطانىالجيشوالسودييتيالجيث!ب

أحرىكبرىحيوشرالأمريكىالجش

العربيةالحيوش!-خالألمالياالحيحق-د

تاريخيةنبذة-3

أسئلة

الإحباري؟التحنيدامحتخدمتدولةأولما

حديث؟حيشأوللظممن

الحيمق؟احتياطيع!المظامىالجيع!يحتلصكيى

غرالحادياغرلىاليالمرترقةاستئحارفىالحكامبدألمادا

؟الميلادي

.ذكوصحالحديتة؟الحر!اجصأسالعضالعربعرفهل

علي؟محمدحيولقأوقفتالتيالاتفاقيةما

أثماءالبريةالحرل!فيالحركةحفةامحتعادةالقادةحاولكي!

الأولى؟اسعالميةاالحر!

؟للجيوشالأربعالرئيسيةالمهامما

دورالنوويةالأسلحةتطويربهاغيرالتيالطرقبعضما

الحيوش؟

العرلية.الحيوشققوةصمحلوماتادكر

عسكريةمنظةالأيرلنديالجمهوريالجيش

أيرلندامعالمستقلةأيرلنداجمهوريةلتوحيدتسعىسرية

بريطانيا.منجزءهيالتىالشمالية

مأ919عامالأيرلنديالجمهوريالجيع!تكود

استقلالها.أيرلندانيلإلىتهدفحركةمنجزءاباعتباره

الانالقائمةأيرلنداتضمالتيالرقعةكانتالحيندلكوفي

وأيرلنداأيرلنداجمهوريةاسمأحياناعليهايطل!توالتى

المتحدةالمملكةمنجزءايشك!!واحدابلدا،الشمالية

البريطاني.للحكمخاضعةأيرلنداوكانتلبريطانيا،

الأيرلنديالجمهوريالجيشبدأأم919عاموفي

عاموفي.البريطانيالحكمعنللامشقلالعصاباتحرب

حكومةقانونالبريطانيةالح!ضمةأصدرتام029

العستالمقاطعاتفصلتالقانونهذاوبمقتضى.أيرلندا

وأصبحتأيرلندا،بقيةعنأيرلنداشرقيشمالفيالواقعة

الجنوبكاثوليكمعظمأنإلا.الشماليةأيرلنداتشكل

واحدةمتحدةأيرلنديةبجمهوريةوطالبواالقانونرفضوا

.أم219عامحتىالعصاباتحربوامشمرت

المعاهدةعلىوالأيرلنديونالبريطانيونالزعماءوافق

بنفسهنفسهيحكمبلداأيرلنداجعلتأضىاالإنجلوأيرلندية،

ائبريطاني.للتاجبالولاءيدين

مرةالصراعاندلعالميلاديالعشرينأغرناستينياتفي

احتجعندماإليهاالبريطانيةالقواتوأرسلت،أخرى

أتباعوبينبينهمالتحييزعلىالشماليةأيرلنداكاتوليك

الأيرلنديالجمهوريالجيشوساند،البروتستانتيةال!ضيسة

(.الكاثوليكيةالكنيسة)أتباعالكاثوليكقضية

الميلاديالعشرينالقرنمحبعينياتأوائلوبحلول

الجيت!زمرتين،إلىالأيرلنديالجمهوريالجيشانقسم

الجمهوريوالجيش،الرسميالأيرلنديالجمهوري

نضالأالأكثرالجناحبمثابةيعدالذيالمؤقتالأيرلندي

الجناحعامةبصفةاليساريفينشينحزبويعد.وهيمنة

.الأيرلنديالجمهوريللجيمقالسياسي

القنابلإلقاءعملياتمنبالعديدالمؤقتالجناحقام

منوغيرهاإنجلترافي،الاغتيالاتوتدبيرال!صمائنوإعداد

ما499أواخروفى.الشماليةأيرلندافىوكذاالأقطار،

بعدالعسكرينشاطهالأيرلنديالجمهوريالجيشأوقف

برئاسةالمحافظينحكومةمعفينشنالسياسيجناحهاتفاق

سياسئا.حلاالأيرلنديةالمشكلةحلعلىميجرجون

الشمالية.أيرلندا،تاريخأيرلندا،:أيضاانظر

،الغربفينصرانيةخيريةمخظمةالخلاصصت!

ويتقلد،عسكرينسقعلىنشاطهاوباشمرتتأسست

جيشأعمالأهمومن.العسكريينالضباطرتبقادتها
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خدماتوتشمل.للمسنينداراتزورالحلاصجيشفيمتطوعة

العملفرصإتاحةالخلاصجيم!يوفرهاالتيالاجتماعيةالرعاية

للفقراء.والمأوى

ومساعدةاللهمحبةرعايةأعضائها:اعتقادفىالخلاص

المحتاجين.

لجيث!الأساسيةالوحدة.والنشاطاتالخدمات

مركزكلويقود،الاجتماعيالمركزفيلقهيالخلاص

معا.والاجتماعيةالنصرانيةالنشاطاتيديرقياديضابط

نصرانيةبخدماتوتقوم،متنوعةبرامجالمراكزهذهوتقدم

إلىوبالإضافة،الاجتماعيةالخدماتمنوغيرهاواستشارية

تشملمتعددةمؤسساتيديرالخلاصجيشفإن،ذلك

والخدرات،الكحوللمدمنيتأهيلومراكزمستشفيات

إقامةوأماكن،والفتياتللصبيةوأنديةومعسكرات

برامجتقدمكما،اليوميةللعنايةومراكزوأنديةللمسنين

للمسجون!تودعما،المتزوجاتغيرللأمهاتتعليمية

منكبيرعددالخلاصجيشلواءتحتويلتقي،وعائلاتهم

للتنصير.أداةالموسيقىيوظفونالذينالغربيينالموسيقيين

العالميالنطاقعلىخدماتهجلالخلاصجيشيقدم

وهذه،بالنصرانيةتدينالتيالناميةالبلدانمواطنىإلى

والتعليمالضروريةوالاحتياجاتالتعليمتشملالخدمات

.الكوارثحالاتفيوالإغاثةالمهني

الخلاصجيشبوثوليمالقسأنشأ.تاريخيةنبذة

عقدفيبدأالعامذلكوفى.أمء86عامبلندن

.بلندنالشرقىالطرفلسكانالنصرانيةوتعليماجتماعات

البعثةعليهاأطلقجماعةوكونحسناأستقبالآعملهنال

إلىاسمهاالمنظمةغيرتام878عاموفي.النصرانية

خارجفائقةبسرعةالمنظمةانتشرتولقدالإنقاذ.جي!ش

وجودلهاصارالميلاديعشرالتاسعالقرنوبنهايةبريطانيا.

اليومالخلاصجيع!ويعمل.البلدانمنعددفىملموس

!اليلوائهتحتوينضويبلدا،85علىيزيدمافي

منهمضابطلكلوالنساء،الرجالمنضابط)00.25

مركز000.41منأكثرالخلاصولجيش،قسيسصفة

علىعضوشهأنكماالعالمامتدادعلىلفيالقهاجتماعي

نسمة.المليونونصفمليوناتبلغالعالمنطاق

وليم،بوث:أيضاانظر

داخل!تطوعيةنصرانيةمنظمةالكئيسةيخق

الكنيسةجيشإلىالمنضمونوالنساءيصئالرجالإنجلترا.

منسنواتثلاثبعد،والرهبان،بالقادةيعرفونضباطا،

الإنجليكانيالتنصيرأعماليتولونذلكوبعد.التدريب

المملكةمنكلفي،والأخلاقيةالاجتماعيةوالرعاية

بينالرعايةأعماليشملالعملوهذا.أخرىودولالمتحدة

الجيشيدير.والمشردينالسنبكباروالاهتمامالسجناء

ويلسونأنشأ.الأخلاقيةللرعايةوبيوتاللشبابنوأديأيضا

.أم882فيالكنيسةجيمقكارلايل

العضوكانأم(.679-1)289تشيجيفارا،

فيدلإمرةتحتالكوبيةالحكومةفينفوذاالأكثرالثانى

حتىام619عاممنللصناعةوزيراعملوقدكاسترو.

الاقتصاديالتخطجطكبيرحدإلىوأدار.ام659عام

كانعندماالبوليفيةالقواتيدعلىجيفاراقتل.الحكومي

بحكومةللإطاحةالعماباتحربرجالمنفرقةيقود

بوليفيا.

اسمهوكان،بالأرجنتينروساريوفيجيفاراولد

ينادونهكانواالناسمعظملكنجيفاراإرنستوالحقيقي

تشي.بلقبه

فيدرجةعلىحصل

بوينسجامعةمنالطب

جيفاراوأصبحإيريصر،

بأنيؤمنكانلأنهثوريا،

هوبالعنفالحكوماتقلب

لتحسينالوحيدةالوسيلة

الاجتماعيةالأحوال

الفقر.واجتثاث

شغلأم549سنةفي

جيفاراتمثيفىثانويامركزأجيفارا



ماستو،سونجيفر766

الإطاحةوبعد.الشيوعيونيساندهاالتيجواتيمالاحكومة

إلىجيفاراهرب،السنةتلكفىالجواتيماليةبالحكومة

بحركتهوالتحقبكاستروهنالكوالتقى،المكسيك

وقائداطبيئاجيفاراعملكوبا.فيبالح!صمةللإطاحة

كوبافيالعصاباتلحربكاستروقواتفىعسكريا

نأوبعد.العشرينالقرنمنالخمسينياتأواخرخلال

عينأم،959سنةكوبافىالأمورمقاليدكاستروتسلم

كانبينماجيفارااختفى.أ!طئاكوبالبنلثرئيساجيفارا

حربرجاللفرقةقائداظهرثماكوبا،فينفوذهقمةفي

بوليفيا.فيالعصابات

توماس(.م4716821)3توماس،جيفرسون

وقد.الأمريكيةالمتحدةللولاياتالثالثالرئيس،جيفرسون

أعدالذيوهو.ام908عامحتىأم108عاممنحكم

كانأنهإلىإضافة.الأمري!صيةالاستقلالإعلانوثيقة

وعالما.ومحامئاومخترعامع!اريامهندسا

إقليمفىأم743أبريل13فىجيفرسونولد

البريطانية.فرجينيامستعمرةفى(،الان)البمارلجوشلاند

لدراسةاتجهأم762عامبالكليةدراستهإنهاءوبعد

.القانون

ولايتهخلالجيفرسونإنجازاتأبرزكانوربما

تولتحيث!رنسا.ملويزياناإقليمصفقةالأولى

مقابلالمسيسيبىنهرعلىالسيطرةالأمريكيةالحكومة

تقريبا.البلادمساحةوضاعفتدولارمليون51

الولاياتاستقلاللإعلانصياعتهاثارهأهممنوكذلك

اشتعالتلاهاوالذي،أم776عامبريطانيامنالمتحدة

الأمري!جة.الثورةنار

!!ئنك!!!

التياللحنةأعصاءأحدحيفرسود،توماسكتبهاالاستقلالوثيقة

،الصورةيسارمنبدءاالوتيقة،لحةتحتس!طت.الوثيقةبكتابةإليهاعهد

وحوداغينجسمودر.روبرت،لرالكل!تبنحامينشيرماد،روحرس

آدمز.

الدرلاتهذه.للأكلالصالحة)جدوره(لدر،تهيزرالجيكاممانجات

قرونه.فيبذورهالنباتيحمل.المذاقحلوأبيصوئبهااغرةائية

الكرمةنوعمننباتالجيكامانبات.فباتالجيكاما،

هى)الدرنة.للأكلالصالحةاللبيةلدرناتهيزرع،المتسلقة

نباتيزرع(.الأرضتحتتنموالتىالسميكةالجذور

والهند،،والصينالوسطىوأمريكا،المكسيكفيالجيكاما

هذا.المكسيكيواللفتالياميةالفاصولياأيضايسمى

فيبذوراويحملالبازلاء()فصيلةالبقولمنالنبات

قرونه.

درناتعدةإلىواحدةدرنةجيكامانبتةكلتنتج

الرفيعة.الجليدزوائدمثلرفيعةطويلةأوالبنجر،مثليةدا

وتزن،المذاقحلوأبيضولببنيقشرالصغيرةاطدرنات

درنةالناسيأكلالحصاد.عندكجم1.1إلى.2،من

الحساء.معتطخأو،خفيفةوجبةأونيئةالجيكامانبات

وفيتامينوالحديد،،بالكالسيومغنيةالجيكامانباتدرنات

والبروتين.خ

وبذورهوقرونه،وورقهالجيكامانباتسيقانتحتوي

يكونأنويحتمل،روتينونيسمىكيميائىمركبعلى

ولذلكللحشراتطبيعامبيذاالروتينونمركبيعتبرساما.

.الحشراتهجومالجيكامانباتاتتقاوم

معينةمجموعةعدىدلدلالةمصطبيستخدمالجيل

كلينتج.سلاليخطفيالنباتاتأوالحيواناتمن

،المثالسبيلفعلىآخر.جيلايكوننسلا،بدورهجيل،

التالي.الجيليمثلونوالأولادجيلا،يمثلانالوالدان

ناكما.سنة25يقارببماالبشريالجيلفترةوتقدر

ماكانتإذا،الشخصحياةمنمرحلةيعنىقدالجيل

تعاقب،النبات:أيضاانظر.التباينشمديدةالمراحل

.الأجيال



677همفريالسير،جيلبرت

ونقاشنحاتام(.049-)1882أريكجيل،

علىعالميةشسهرةنالشهير.بريطانيمطعىومصمم

.للوجوهتصاميمه

مباشرةالحجرفيالنحتعمليةبريطانيافيجيلأحيا

التصاميمتوجد.أولىطينينموذجمنالنقلمنبدلأ

-ا19)4الأولىالعالميةالحربعنوضعهاالتيالتذكارية

يوجدكمابريطانيا.مناطقمنالعديدفيام(189

متحففيالبشريالجنسعننحتهالذيالضخمالتمثال

.لندنفيتيت

أرادتبإنجلترا.سسكسبمنطقة،برايتونفيجيلولد

نحتنحو21سنفياتجهولكنهقسيسا،يصبحأنعائلته

فييعملكانأم609عامبحلولالبناء.وأعمالالحروف

قدوالطفلمادونماالاولالحجرينحتهوكان،النقش

.سنواتثلاثقبلوضع

الحيواناتجلودمنتستخلصبروتينيةمادةابثين

عندما.والرائحةالطحموعديمصلبالجيلاتين.وعظا!هط

الذائبالجيلاتينأماتقريبا.أبيضلونهيصبحجافايكون

بعدالجامدالهلامالجيلاتينيشكل.اللونعديمفهوالماءفي

.وتبريدهحارماءفىإذابته

تنظيفيجبالحيواناتعظاممنالجيلاتينلتصنيع

الهيدروكلوريكحمضفيتنقعثم.الدهونمنالعظام

نقي.ماءفيمراتعدةوتغسل،المعادنمنلتخليصها

حرارةدرجةفيمقطرماءفيالنظيفةالعظامتسخن

تسخينهاويعادالعظاموتستخلصساعاتلعدةم33

كيميائياالسائليعالج.م93حرارتهدرجةمقطرماءفي

ويبردالجيلاتينيركزوأخيرا،.نقيجيلاتينلتكوين

شكلعلىغالباالنهائيالإنتاجيكون.ويجففويشرح

.مسحوق

نأإلاتقريبا،نفسهابالطريقةالجلدجيلاتينيعمل

للتخلصالجيريستخدم.مختلفةالتسخينقبلالجلدمعالجة

فييغسلثمالجلد.فيالأخرىالموادوبعضالدهونمن

الهيدروكلوريك.حمضبمحلولويعالجالماء،

للمرضىخاصةبصفةمفيدفهو.مهمغذاءالجيلاتين

هضمه.لسهولة،والأطفال

)الفوتوغرافي(الضوئيالتصويرصناعةتستخدم

وأوراق،والأفلام،الجافةالألواخلطلاءالجيلاتين

واللينةالصلبةالدواءتصئثبسولات.الضوئيالتصوير

الزيتلكبسولاتالجليسرينإضافةمع،الجيلاتينمن

الأحياءفيهتنمووسطاالجيلاتينالعلماءيستخدم.اللينة

الدقيقة.

البروتين.الغراء؟،الديناميت:أيضاانظر

م(.694-)؟القديس،الأولجيلاسيوس

إلىم494فيكتبهابرسالةاشتهر.م294فيباباانتخب

البابافيهاوضح.الأولأن!ستاسيوسالبيزن!الإمبراطور

بأن:يقولكتبإذ.والدنيويةالدينيةالسلطةبينالعلاقة

ألاويجبللعملمختلفينمجالينوالملوكللقساوسة

بين،المثالسبيلعلىبينهما،خلافظهرلووفيمايتعارضا.

للبابا،الأخيرةالكلمةتكونأنفيجبوالإمبراطور،البابا

الدافعكان.الفانيةالأجسادلاالأبديةبالأرواحيعنىلأنه

حقوقحولالإمبراطورمعقديماخلافاالرسالةلكتابة

باعتقادالرسالةتقول.دينيةمراسيمإصدارفيالإمبراطور

الدنيويين.الحكامسلطةفوقالباباسلطةأنجيلاسيوس

فيويعود.جيلاسيوسولادةمكانروماتكونقد

،النصارىبالفقراءمهتماوكانإفريقيا.شمالإلىأصله

.التبرعاتلهميقدمكانماوغالبا

61منمجموعةجيلبرتجزر!جرر.!جيليرت،

وتمتدالهادئالمحيطجنوبيتقعصغيرةمرجانيةجزيرة

جزيرةقطرمنجزءاوتشكلىأستراليا،شسرقيشمال

2،كم722حواليجيلبرتجزرمساحةوتبلغ.كيريباتي

نسمة.000/52حوالىسكانهاعددويبلغ

استولتالميلاديعشرالتاسعالقرنتسعينياتخلال

)تسمىالمجاورةإليسوجزرجيلبرتجزرعلىبريطانيا

مجموعتيبريطانيادمجتام619عاموفيتوفالو(.الان

جزرم!ستعمرةلتكونالمحيطجزيرةإلىإضافةالجزر

جيلبرتجزرمنعددااليابانيونواحتل.وإليسجيلبرت

قامام(.459-1)939الثانيةالعالميةالحربخلال

-جيلبرتجزرإحدى-تاراوابغزوالأمريكيةالبحريةمشاة

منواحدةفياليابانيةالقواتوهزمت،أم439عامفي

جيلبرتجزراصبحتأم979عاموفي.المعاركاشرس

كيريباتي.دولةالأخرىوالجزر

.تاراوا،كيرلمماتي:أيضانظرا

أم(.583أ-)953همفريالسير،جيلبرت

اعتقدومكتشفا.ملاحااشتهربريطانىوجنديمثقف

جزرإلىالأمريكيةالقارةغربشماليمائيممربوجود

.ام576عامالنظريةهذهعنمقالةكتب.الشرقيةالهند

عنللبحثإذئاأم578عامالأولىإليزابيثالملكةأعطه

إلىجيلبرتعاد.الرحلةهذهعنالقليلإلايعرفلمممر.

منوواحداسفنهأحسنمنواحدةفقدأنبعدإنجلترا

ملاحيه.أشجع

.ام583عامأخرىاستكشافيةرحلةجيلبرتقاد

غيرأخوهراليوولترالسيرالرحلةهذهفيمعهاشترك
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بعدطاقمهمعفعاد،الرحلةمعهيكمللملكنه،الشقيق

الرحلةجيلبرتواصل.بليموثمغادرتهممنفقطيومين

باسمالمنطقةعلىواستولىنيوفاوندلاندإلىوصلحتى

إنجلترا.إلىالعودةطريقفىوطاقمههوفقدلكنه،الملكة

أشهركتبابريطانيانكاتبانوسولدفانجيليرت

البريطاني.المسرحتاريخفي(غنائية)مسرحياتالأوبرسات

وليمالسيرتعاون.الهزليةبالأوبرادائماأعمالهماتسمى

ارثروالعسيرام(119-)1836جيلبرتشوينك

غنائية.مسرحية41فىام(009-)1842سوليفان

الفكتوريالسلوكعنالظلخفيفنقدأعمالهمامعظم

المرحةالكلماتجيلبرتكتب.البريطانيةوالإمبراطورية

الواضحة.الدراميةالموسيقىسوليفانووضعالجذابة

يملك.متباينةبخصائصوسوليفانجيلبرتيتصف

بالوداعةسوليفانويتميز،صارمةوسخريةفطنةجيلبرت

حدوثإلىأحيائاالفروقهذهأدت.والحساسية

فقدالمستمرةالمجادلةمنوبالرغمبينهما.حادةمشكلات

تشملام.698عامإلى1871عاممنذمعاعملا

مئزرأسإماتت!:أوبريتاتالرئيسيةالهجائيةأعمالهما

الصبرأم(؟)987بنزانسقراصنةأم()878الأطفال

م(؟)1884إداالأميرةام(؟)882إيولانثأم(،)881

المعزونم(،1)887روديقورم(،1)885الميكادو

جيلبرتكتب)1888(الحرسأتباعفيأم(،)988

الوسطى.القرونفيإنجلتراعنجديةأكثرقصةوسوليفان

ثيزيزوسوليفانلجيلبرتالأولالأوبريتلاقى

الثانىعملهمافيالشهرةنالا.النجاحمنقليلاام()871

أنتجهالذيم()1875المحلفينطريقعنمحاكمة

سحموعةسعنو!موليمانلحيلبرتمشهورأوبريتبخزانسقراصنة

الهزليين.الإبحليزالقراصمة

كارتدويليأنتجكذلك.كارتدويلىريتشارد

وأنشأ،الأخرىعشرالاثنى.وسوليفانجيلبرتأوبريتات

وسوليفانلجيلبرتكان.الفريقأعمالالأداءشركة

شهيراصحافياجيلبرتكانحيث،الخاصةأعمالهما

مسرحئا.وكاتباوفكاهيا

-ا)986بابأغانىالغنائيةمجموعتهكانت

سوليفانيعد.الأوبريتاتمنللعديدغنيةمادةأم(873

موسيقىوضعفقد،عصرهفىالموسيقىواضعيأشهرمن

وأغنيةام(871)النصارىالجنودأيهاالأمامإلىلترنيمة

.لندنفيجيلبرتولدأم(.)877المفقودالوتر

وعالمطبيبام(.306-0541)وليمجللبرت،

جاليليويسمىكهربماء.كلمةاستخدممنأول،بريطانى

عامنشرهالذي،المغنطيسيةالش!ركضابهبسببالمقطيشة

المغنطسيةخصائصبدراسةفيهواهتمأم،006

الملاحة.فىالبوصلةواستخداموالكهرباء

التجاذبقوانينالمغنطسيةمجالفيأكتشافاتهأهممن

المغنطس.حجرومكوناتالمغنطسيوالغطص!والتنافر،

علىاكتشافاتهجيلبرتبنى.والمغنطيسيةا!لغنطيسانظر:

وليمجيلبرتتجاربوتختلف.العمليةوالتجربةالملاحظات

طورواوالذينعاصروهالذينالعلماء،معظمتجاربعن

.التجاربتدعمهالاتطبيقيةغيرنظريات

فىوتعلمإسك!ي!،بمقاطعةكولشسشرفىجيلبرتولد

إليزابيثللملكةطبيباكان.كمبردجفىجونسانتكلية

الأخير.مرضهاخلال،الأولى

فيالصناعيينالمهندسينمنلاثنينعائلةاسم!جيلبرت

طوراحيث،العلميةالإدارةروادمن،وزوجةزوجأمريكا،

تحللالدراسةهذه،والحركةالوقتدراسةيسمىأسلوبا

وبالتالي،المهدرةالحركةتقليلبهدف،الأعمالإنجازكيفية

والطاقة.الوقتتوفير

منها:معاالكتبمنعدذاجيلبرثالزوجانكتب

الحركةدراسةأم(بم19)6العصبيالإجهاددراسة

عنأفكارهمااستخدماأنهماكمام(،191)7التطبيقية

القدرةهىوالفعاليةعشرألاثنيأبنائهماتربيةفىالفعالية

وتكلفة.ووقتجهدبأقلالنتيجةتحقيقعلى

الهنددشركةممدوكةهودنديةسفينةدرا!جون!جيلت

قربأم656عامأبريل28فيغرقت.الهولنديةالشرقية

علىكانلأستراليا.الغربيالشاطئفيويدججزيرة

)العملةجيلدر006782علىتحتويخزائنثمانيظهرها

الشاطئ،إلىالوصولفقطشخصا75استطاع(الهولندية

كانواش!خصا391إجمالىمنالنساءبعضبينهمومن
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رجالسبعةأبحرقليلةأيامغضونفي.السفينةظهرعلى

إلىوصلوا.للمساعدةطلباصغيرمركبفيجاوهإلى

جوعحالةفيأسابيعستةبعد(الان)جاكرتاباتافيا

شديد.

الموجودينالركاببقيةلإنقاذمباشرةسفينتانانطلقت

فيلوينكيبحتىأبحرتايأس،حالةفيالشاطئعلى

عنأخبارأيدونرجعتاولكنهماأستراليا،غربي

تقريبا،عامينبعد.الصفينةغرقمننجواالذينالأشخاص

إلىعائدينوأبحرواباتافيادراجونجيلترجالغادر

دراجونجيلتحطاممنأجزاءووجدواأستراليا.

البالللناجينأثرأيعلىيعثرلمالمهجور.والمسمكر

التيللمالالحاويةالأربعللخزائنولاشمخصا68عددهم

السفينة.غرقمنأيضاإنقاذهاتم

ومخرجممثل(.-أم09)4جونالسيرجيلجد،

شكسبيروليملمسرحياتبتمثيلهأشتهرشسهير.بريطاني

هاملت.مسرحيةفىالرئيسيةالشخصيةخصوصا

دورجيلجدمثل

.مرة005منأكثرهاملت

منالعديدأخرجكما

فيها.مثلالتيالمسرحيات

أواخرفيعالمياصيتهذاع

نطاقعلىالخمسينيات

بهاقامالتيالجولةفيالعالم

قراءاتبمفردهادىعندما

عروضفىشسكسبيرية

جيلجدجونالسيرمثلمختلفةمسرحية

.الإنسانأعمارمسرحية

عنمساندممثللأفضلالأكاديميةجائزة8191عامنال

وأجيلجدأصبحام،499عاموفىارثر.فيلمفيدوره

يرعاهاعالميةجائزةوهيالإمبراطوريةالجائزةيمنحممثل

.للفنوناليابانيالاتحاد

ننانام(.581-)1757جيمسجيلراي،

هوجارثوليمبأعمالتأثرشحهير.بريطانيكاريكاتير

الأولنابليونعنوهجائيةفكاهيةرسوماتووضجع

وأفراد،السياسيينوبعضالثالثوجورجنلسونوهوراشيو

المؤلف،ارنلتوماسصوررسوماتهمن.المرموقينالمجتمع

.لندنفيتشلسيفىولد.الابنبتوليم،الموسيقي

فرقةإلىينضبمأنقبلالحروفنقعقفىعمل

نقاشااصبحام784عاموبحلول.متجولينمسرحيين

.مشهورا

بوقعازفام(.399-1)179ديري،جيلسبي

كلمعأسس.أمريكيموسيقيةفرقةوقائدموسيقىوناظم

وأالبوبجازحركةوثيلونيوسباركرتشارليمن

والألحانالتناغمخصائصبعثتالحركةهذه.البيبوب

تطويرروادمنجيلسبييعدالجاز.لموسيقىوالإيقاع

ارتجاليةفيهتختلطالذيالكوبيالإفريقيالجازموسيقى

مقطوعاتهمعظمأصبحت.اللاتينىالإيقاعمعالبوب

التمتع؟تونسفيليلةومنها:الجازلموسيقىنموذجيةمعا!ر

،كونالما.لياعا

واسمه،الجنوبيةكاروليناتشيراو،فيجيلسبىولد

حتىأم379عاممن.جيلسبيبيركصجونبالكامل

كابمثلالكبيرةالفرقمعيعزفكانام449عام

منجيلسبىوغيرها.أيكستينبيليهاينز،أيرل،كالوي

التيالصغيرةالمجموعاتفيالأساسيةالشخصيات

القرنمنالأربعينياتأوأسطفيالبوبتطويرفىأسهمت

العشرين.

أعطى.كبيرةفرقةجيلسبىكونام469عامفي

دفعةالغربيةالموسيقىالذكيةوطريقتهالأصليأسلوبه

لاأوأكو!الذاتيةلسيرتهسرداجيلسبينشر.جديدة

ام(.)979للبوبأكون

كم72تبعدبأستراليا.فكتوريافيوميناءمدينة!جيلودج

والثانيةفكتورياإقليمفيمدينةأكبر.ملبورنغربيجنوب

جيلونجسكانعدديبلغ.الكبرىأستراليامدنبينعشرة

المدينةسكانعددبينما،نسمة4533231ضواحيهامع

خليجعلىجيلونجتقع.نسمة.44113يتجاوزلا

وبسكةأديليد،وملبورنمعبطريقوتتصلكوريو.

ووارنامبول.ملبورنمعحديدية

فكتورية،صباحيةصحيفةأقدمجيلونجفيتصدر

ومحطة،محليةإذاعيةمحطةوبهاأدفرتايزر،جيلوبخ

منالعديدبهايوجد.ملبورنلتلفازجيدةاستقبال

كاردنال.ومتنزهالنباتيةالحدائق،منهاالجميلةا!لتنزهات

أسماكمنخاليةسباحةمنطقةالشرقيبالشاطئيوجد

القردق.

،السياراتصناعةعلىالرئيسيةالصناعاتتشتمل

الإسمنتوإنتاج،الألومنيوموصهر،النفطوتكرير

والأسلاكالمنزليةوالأدواتوالحبالوالملحوالسجاد

والأحذية.والملابسوالبطارياتوالأسمدةوالزجاج

منمتريطنملايين5منأكثرجيلونجميناءفييتداول

فكتوريا.موانئأكبربينالثانيوهوسنويا،الشحنمواد

وليموهيومهاملتونالمكتشفانعبر،ام482عامفي

وسمعاكوريو.لخليجالغربىالشاطئاراضيهوفل
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وعلىجيلوجالخليجعلىيطلقونالأصليينالسكان

أرضعلىالمستوطنينأوائلأحداستولىكورايو.أليابسة

،ام837عاموفي،الحاليةالمدينةجنوبكاردينياتسمى

العامنفسوفي،طومسونبمرافقة،المنطقةبوركالحاكمزار

.ام019عامفيمدينةوأصبحت،بلدةبوركأعلنها

الغربفيألاستخدامشائعأصبحمصطلحكروو!جيم

صارعندما،الميلاديعشرالتاشعالقرنثمانينياتفى

الولاياتأجزاءمنكثيرفىشرعياالاجتماعيالفصل

شحصيةإلى-أصلأ-المصطلحيشير.الجنوبيةالمتحدة

.ام083عامتأليفهاتمشعبيةأغنيةفىسوداء

منكثيرفيالأعراقبفصلالزبحيقوانينطالبت

هذهأغلبشرعيةعدمعنأعلنولكن.العامةالأماكن

أصدرتهاقراراتبموجب،المتحدةالولاياتفيالقوانين

القرنوستينياتخمسينياتفيمتعددةعليامحاكم

وام649لعامالمدنيةالحقوقوقوانين،الميلاديالعشرين

الاجتماعي.الفصلانظر:.أم689

ملوكوخمسةوأسكتلنداإنجلترالملكىاسمصى

.ستيوارتآللبيتينتمونوكلهمبأسكتلندا.

لآمنملكأولام(.625-1)566الأولجيمس

ملكاالسادسجيمسوأصبحلإنجلترا.ستيوارت

ملكة-ميريأمهتخلتعندماأم567عاملأسكتلندا

عمهبنتوفاةبعدوأصبحالعرلق.عن-الأسكتلنديين

،ام306عاملإنجلتراالأولجيص!الملكالأولىإليزابيث

ابنهوخلفه.وفاتهحتىوأسكتلنداإنجلترامنكلاوحكم

الحكم.فيالأولتشارلز

الحق:المزعومةالغربيةبالفكرةيؤمنجيمعركان

حقهميستمدونالملوكأنفحواهزعموهو.للملوكالإلهي

وأسس.عليهمالشعبإجماعمنأكثراللهمنالحكمفى

الإنجليزيالبرلمانولكن.أسكتلندافىقويةملكيةحكومة

وأدىإنجلترا.فىمطلقكملكالحكمفيمحاولتهعارض

إلىالأوللتشارلزالسلطةأيلولةحولثارالذيالجدل

.أم426عامالإنجليزيةالأهليةالحرب

الكتابترجمةورعىالإنجيليةالكنيسةجيمسناصر

حالئا--الترجمةهذهوتعرف.ام161عامالمقدس

مجموعاتاضطهدولكنهجيمعر.الملكبترجمة

هاجرالذين)التطهيرين(البيوريتانمثلمعينةبروتستانتية

.ام026عامأمريكاإلىبعضهم

فىدائ!ةإنجليزيةمستعمرةأولجيمستاونوتعد

في-فقط-رغبةأبدىولكنهجيص!،باسمسميتأمريكا

استولىحيث،الشماليةأيرلندافيالموجودةالمستعمرات

ومنحها،الأيرلنديينالكاثوليكمنالأرضعلى

والأسكتلنديين.الإنجليزالبروتستانت

منالملكتولىام(.107-)1633الثانيجيمس

تشارلزأخاهوخلف.أم688عامحتىام685عام

الكاثوليكيينالكاثوليكيالرومانيجيمسوناصر.الثاني

الشعبحفيظةهذهمناصرتهوأثارت.سياساتهفي

يونيوفيولداجيمسزوجةأنجبتوعندما.الإنجليزي

إلىآخركاثوليكيحاكمظهورتوقعأدى،ام688

عهدفىمشتركاالحكمأصبحثم.جيمسخصومتوحيد

البروتستانتيةجيمسابنةبينالمجيدةام688عامثورة

إلىجيمسوهرب.هولنداحاكموليموزوجهاميري

المنفى.فيحياتهبقيةليقضىفرنسا

جيمسوعمل.الأولتشارلزأبناءأصغرجيمصركان

البحريةورئيسأميرالوظيفةفييوركدوقباعتباره

باسمه.نيويوركمدينةالإنجليزيةالقواتوأسمت.الإنجليزية

اسمعليهمأطلقستيوارتآلمنملوكخمسةهناك

عامحتىام442عاممنأسكتلنداوحكموا.جيمس

الذيام(437-1!3)4الأولجيمسوفيهم.أم425

الثانيوجيمسام،437عامحتىام424عاممنحكص

حتىام437عاممنحكمالذيام(1-046)043

الذيام(484-4511)الثالثوجيمسأم،046عام

الرابعوجيمسام،488عامحتىام046عاممنحكم

حتىأم488عاممنحكمالذيأم(1-513)437

الذيام(542-511)2الخامسوجيمسام،513عام

.ام542عامحتىأم513عاممنحكم

المولموعةفيصلةذاتمقالات

المقدسالكتا!وليمش!صسير،المجيدةالثورة

الأصغرجيم!القديس.القديسالأصعر،جيمس

أيدواالذينعشرالاثنىالحواريينأوالمسيحرسلمن

وقد.إسرائيلبنيلهدايةأرسلعندماالسلامعليهعيسى

الأكبر،جيمسالحواريعنلهتمييراالأصغربجيمسلقب

الأصغرجيمسبينماصلةبوجوديعتقدمنوهناك

)مرقص:المقدسالكتابفيذكرالذيالصغيروجيمس

وهو(المسيح)أخوجيمسوبينبينهربطتكما4(0:ا5

منكثيرويعتقد.الرسلأعمالفىوردتبارزةلثمخصية

مختلفين.أشخاصثلاثةأنهمالنصرانيةعلماء

كماجميعهاالأردغالرسلقوائمفيجيمسوذكر

مكانأيفييذكردمأنهإلاالجديد،العهدفىوردت

مايو.3يومعيده.المقدسالكتابمنآخر

المسيح.رسل:أيضاانظر
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الأكبرجيمسالقديسالقددس.الأكبر،جمى

أيدواالذينعشرالاثنيالحواريينأوالمسيحرسلمن

وقد.إسرائيلبنيلهدايةأرسلعندماالسلامعليهعيسى

الأصغر.جيمسالحواريعنلهتمييزاالأكبربجيمسلقب

الذينالحواريينأوائلمنيوحناوأخوهالأكبرجيمسكان

لبحيرةالشمالىالشاطئفيعاشاوقد.عيسىلاتباعدعوا

هؤلاءعلىعيسىوأطلق.الأسماكصيدفييعملانطبرية

سببأنويبدو(3:71)مرقصالرعدأبناءاسمالأخوين

ذكروردوقد.اندفاعمنعليهكاناماهوالتسميةهذه

أولوهو.الأربعةالمقدسالكتابأناجيلفىكثيراجيمس

وهو،النصارىيعتقدكماالحواريينمناستشهدمن

ذإالجديدالعهدفياستشهادهذكرالذيالوحيدالحواري

قدالأولأجريباهيرودالملكأن21:2النصفيورد

.الأولالميلاديالقرنمنا/لأربعينياتأوائلفىاغتاله

إلىجيمسرفاتنقلتفقد،حديثةلروايةوطبقا

مركزاالمدينةفصارتأسبانيا،فيكومبوستيلادوسانتياجو

الوسطى.العصورفيالنصارىإليهيحبمهاما

المسيح.رسلايضا:انظر

بريطانيةكاتبة(.-أم029)د..ب،جيمس

قائدشخصيةابتدعت.البوليسيةالقصصمجالفيمعروفة

أدخل.دلجليع!ادمواسمه(،لندن)شرطةالأسكتلنديارد

العميقالتفكير-شرطةورجلشاعراباعتباره-دلجليش

فيالرجلهذاوظهرفيها.يحققالتيالقضايافيوالحساسية

وجههاأخ!:الأولىجيمصبروايةبدءاعديدةروايات

دلجليشفيهاظهرالتيالأخرىرواياتهاأماأم(،)629

الموتطعمأم(بم)779خبيرشاهدموت:فتشمل

أدخلتكماام(.099)والرغباتالمكائدام(؟)869

الصغيرالسريالشرطي-جرايكورديلياجيمسد.ب

لامرأةمناسبةغيروظيفةرواشهافي-بلندنالخاص

تحتالعقلروايتهافيجرايظهرتكماام(،)729

لحبكاتهانظراجيمسكتبوذاعتام(.)829الجلد

لخصائصالقويللتصويروكذلك،جيدةبصورةالمنسوجة

الوصفي.والنثرالنفسيةوالواقعيةالروائيةالشخصيات

التحقتبإنجلترا،أكسفوردفيجيمس.د.بولدت

في-أولأ-وعملت،ام949عامالبريطانيةبالخدمة

أم199عامفي.الجريمةسياسةقسمفيثم،المستشفيات

.بلندنهولندباركلمتنزهبارونةجيمس.د.بتعيينتم

أشهرمنام(.882-1)847جسي،جيمس

.المتحدةالولاياتتاريخفىوالقطاراتالمصارفلصوص

وولاياتميعسوريولايةفيسرقةحادثة25حواليقاد

.الناسمنعدداجيمسعصابةقتلتكما.عديدةأخرى

فقطينهببطلبأنهجيمسجسيبعفالكتابويصف

وحشيا.ولصاقاتلايعتبرالامرحقيقةفىولكنهالأغنياء.

فيكلايبإقليمجيمسوودسنجسيولادةكانت

وأخوههووانضم.معمدانيقسابنوهو.ميسوريولاية

-1861)الامريكيةالأهليةالحربأثناء-فرانكالأكبر

يقودهاكانالتيوالسلبالقتلعصاباتإلىأم(865

جيمس-وفرانكجسيوكون.الكونفدراليونالمتعاطفون

وبدأوا.عمومتهمأبناءمعجديدةعصابة-الحرببعد

لسلبها،الأخرىالسفرومركباتالقطاراتيعترضون

-ام871عامفي-واستأجر.الصغيرةالمصارفوكذلك

عنللكشفالقوميةبنكرتونوكالةالمصارفموظفو

جيمس.جعسىعلىالقبضأجلمنوذلك،المجرمين

حيثوالدتهمنزلفي-ام875عامفى-قنبلةوقذفت

صمويل،ارتشىواسمهأشقائهغيرمنإخوتهأحدقتلت

السريةالشرطةأنالناسبعضويعتقد.أمهجرحتكما

تعرضقدجيمسوأن.القنبلةبتلكقذفتالتيهي

عادلة.غيربصورةوالمضايقةللاضطهاد

عامفيكريتندنثوماسميسوريولايةحاكموعرض

لمنأمريكيدولار000.5مقدارهاجائزةم،1881

العصابةأعضاءأحدورأى.جسيأوفرانكعلىيقبض

الجائزةتلكعلالحصولبإمكانهأنفوردروبرتواسمه

جسيرأسعلىالنارأطلقولذا.الأخوينأحدقتلإذا

،1882أبريلمنالثالثبتاريخاليومنفسفيماتالذي

.ميسوريولايةفىجوزيفسانتفي

أشهرمنم(.6191-481)3هلري،جيمس

القصيرةقصصهفييبتدعأنأستطاع.الأمريكيينالكتاب

أسلوبهوغير.كبيرةنفسيةعقدذاتشخصياتورواياته

كانعاما.05لمدةبهعملالذيالكتابةمجالفيالنثري

يستهجن-وكانوواقعيا.مباشراالبدايةفيجيمسأسلوب

فيماأصبحأسلوبهولكن.والأخلاقالسلوك-وبحدةأحيانا

لالمشخدامهعميقةالأساسيةواقعيتهوصارتمعقدا.بعد

عنجيمسكتبكما.بكثافةالشعريالرمزيالأسلوب

والتصديراتومقالاتهالإبداعيةاراؤهوجعلته.الأدبيالنقد

الرواية.مجالفيالنظريينالباحثينأبرزمنكتبهاالتي

ثريةعائلةمننيويوركمدينةفىجيمسولد.حياته

وصديقادينيافيلسوفاوالدهوكانالفكر.مجالفيوبارزة

أخوهوصار.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالمفكرينلكبار

لأبنائهجيمسوالدوقدمنفسيا.وعالمافيلسوفاوليمالأكبر

أوروبا.إلىطويلةزيارأتتضمن،عاديغيرتعليماالخمسة

المعلمدرسقصتهفىوزعمأبدا.جيمسيتزوجولم
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بعيدايظلأنعليهفنانا،الإنسانيكونلكىبأنهأم()888

للفن،حياتهجيص!وكرس.العائليةالحياةالتزاماتعن

يستمتعكانأنهمنالرغمعلىيوميايكتبكانحيث

أمريكاجيمسغادر.الاجتماعيةالصداقاتمنكبيرةبحلقة

بأنلاعتقاده،عمرهمنالثلاثينفيوهوأوروبا،إلى

الاجتماعيةوتعقيداتهاأقدميتهابحكمالأوروبيةالمجتمعات

رواياته.فيمنهايستفيدخصبةمادةلهتقدمأنيمكن

ومنهم،الأوروبيينال!صابأشهرباريسفيوصادق

استقرثمزولا.وإميل،تورجنيفوإيفانفلوبير،جوستاف

فىبريطانياموضوعاوصارإنجلترا.فيأم876عامجيمس

.الأوأالعالميةالحربخلالبريطانيالمناصرتهأم519عام

لجيمسالضخ!اال!دبىالإنتا!يتضمن.أعماله

منمحزءالذاتيةلسيرتهومجلدينرواية2و.قصةا21

ونحو،الرحلةأدبفىوكتئاومقالات،الثالثالمجلد

وحقق.مسرحية16والأدبيالنقدعنصفحة/0003

وكانتالقراء.جمهورمعالكبيرالنجاحمنشيئاجي!س

الرائعميلرمثلالقصيرةرواياتهرواجاالأكثرأعماله

النقادولكنأم(.)898اللولبودورانام(،)878

وبدأ.مسرحياتهماعداأعمالهكلعلىدائفاثناءهميبدون

يعدونأ!ذيناالكتاباصغارخاصمعلموكأنهجيمس

المعلم.لجيمستلاميذأنفسهم

الأمريكيالمسرحاشحلاتكتابأيضاجيمسقدم

صغيرولدالذاتيةسيرتهعنمجلداتوثلاثةام(09)7

ام(،19)4وأخيهابنمذكراتام(؟9)70وآخرون

النقديةالأعمالنشرتام(.)179الوسصالسنوات

ام(.)349الروايةفنفيوفاتهبعدلجيمسالكاملة

أكبرمنواحدأم(.019-481)2وليم،جيمس

القرنفيكتاباتهمقرئتالذينالأمريكيينالفلاسفة

ديويوجونبيرستشارلزمعوقاد،الميلاديالعشرين

الذرائعية.انظر:.الذرائعيةالفلسفةحركة

هنريالروائيشقيقوهو-جيمسولد.الأولىحياته

بكليةطالبوهو-ودرس.نيويوركمدينةفي-جيمس

وظائفالتشرلبرعلمعلم-هارفاردجامعةفيالطب

ذائعطبيعةعالموهو،أجاسيلويأستاذهيدعلىالأعضاء

النفسعلمإلىتحولتجيمسميولولكن.الصيت

مبادئكتابهويعد.والسلوكوالتفكيرالتجربةبينوالعلاقة

موضوعه.فىعمدةم(0918)النفسعلم

رغبةالنفسوعلمالأعضاءوظائفعلمدراسةتشبعولم

المقامفيكانفقد.البشريةالنفسعلىالتعرففيجيمس

أجبرتهوقدللأفكار.العلياالأهميةبأنيؤمنفيلسوفاالأول

جيمسوناضل.فلسفيةقضاياإثارةعلىالخاصةتحاربه

إحباطهوأوصله.حياتهمعيتنالسبالذيالعملليكتشف

واقتنعأليأسحافةإلىلقرأرالتوصلفىمقدرتهعدمعنالنابخ

لإيجادحياتهميكرسواأنيم!شالناسبأنالمطافنهايةفي

المجهوداتبإمكانهل:مثلقديمةلقضاياحديدةإجابات

؟.الطيبةالحياةهيوما؟الحوادثمجرىتغييرالبشرية

بمصطلحاتفلسفيةأسئلةعنالإجابةحيمسحاول

ينئكنهالتفكيرفياختلافكلأنيعتقدوهو.ذرائعية

،نظريتاناختلفتفإذا.والمكانالشخصعلىاختلاف

تختلفانكيف-أ:ندركعندماواضحاالاختلا!تيكون

إذاسلوكنافيالاختلاف2-الموجودةالحقائقحول

.صوابعلىالآخرأوأحدهماأناعتقدنا

نأ-جيمسيعتقدكما-الأشخاصأحديدعيوقد

ويدعي.الحقيقيةخياراتهمتحديدويمكنهمأحرار،الاس

تقععوامللوجودنظراأحراراليسواالناسأنآخرشخص

والأفعالالقراراتتحديدعلىتعملإرادتهمخارج

البحثعلينايجب،جيمسلرأيوطبقاولهذا.البشرية

علىيعتمدسلوكنالأنذلكبينهما،لنفصلطريقةعن

.نتبناهالذيالخيار

الصعبةالفلسفيةالمسائلحلقدبأنهجيمسيدعولم

يكونحتىقالبفييضعهاأنحاولولقداعصر.ااممل

أنفسهم.أجلمنحلهامنويتمكنوأ،للناسأسهلتناوأطا

آراءهميحددواأنكافةالناسعلىأنجيمسويعتقد

ومسائلالبشريةبالحياةالمتعلقةالمسائلحولبهمالخاصة

أسسعلىبشأنهاقرارتحديديمكنلاالتىوالقدرالقضاء

فيالغلابةالإرادةبعنوانشهيرامقالأجيمسوتجط.علمية

وقوعبإمكانيةاعتقادناحالةفيأنهومفاده.أم816عام

علىقدرتنامنيزيدألاعتقادهذافإن،المستقبلفيماحدث

أعمالوتضم.العملوقتيحينعندماالهدفتحقيق

أم(بم09)2الدينيةالخبرةمنفروب:الأخرىجيمس

أم(.09)9الحقيقةمعنىأم(؟09)7الذرائعية

ساندرز.تشارلز،بيرس:أيضاان!

اللإنجليزالمهاجروناختارهاونياالموقع!جيمسثاون

جيمصمليكهمباسموسموهفرجينيا،ولايةفيلهمموطنا

النقي،والماءالجيد،الطقسينقصهسيئاموقعاوكان.الأول

والحرائق،،الجفافويصيبهكالملاريا،الأمراضوتعمه

أولئكوعانى.وحروبهمالهنودلغزواتويتعرض

فيه،قابعينظلواولكنهم،المتاعبهذهكلمنالمستوطنون

أمثالمنقادتهمبعضومثابرةتشجيعبفضلعليهصابرين

الرواد.منوغيرهسميثجونالكابتن

وأخذوصناعيا،زراعياجيمستاونبالتدرللقدمبدأ

الصفراءالذرةفأنتجتما،نوغايتطورالزراعيإنتاجها



683ستوما،برهجينز

أساسالمواشىتربيةجانبإلىأصبحااللذين،والتبغ

والصيد،السفنبناءالمصتوطنةعرفتكمااقتصادها،

الأفارقةالمستعبدينلوصولوكان،وغيرهالعنبوإنتاج

اقتصادها.تطورفىالكبيرالأثرأم961فيإليها

مجلسأولاجتماعالمستوطنةهذهميزماأهمولعل

فينوعهمنالأولوهوام،961عامبهاتشريعينياي

يحتذىمثالأوصار،الغربىالأرضيةالكرةنصفتاريخ

.الأخرىالأمريكيةالولاياتفيبعدفيما

السكانمعمتوترةظلتجيمستاونعلاقاتولكن

شهدتام644إلى1622منالفترةأنإذالهنود،

منالكثيرضحيتهاراحبينهما،حروبعدةاندلاع

عاملانوساعدالحمر.الهنودحروبانظر:.الجانبين

المستوطنيننجاح-أهما:المدينةهذهاستمرارفيمهمان

أنهعلىبرهنالذيللتبغزراعتهم2-.طعامهمإنتاجفى

أهلهابينقامالذيالنزاعولكن.ناجحنقديمحصول

تعرضتالتيالحرائقثم،تلتالتيوالثوراتالحاك!،وبين

نهايتهافيسبباوكانتفيها،الحياةعلىأثرتلها،

،الانحتىاثارهاوبقيتأم،996عاملفرجينياكعاصمة

.مكانكلمنوالسائحونالاثارعلماءيؤمهوموقعها

المورثة.:نظرا.الجيئات

-)1877هوبوودجيمسالسيرجينز،

،الجزيئاتسلوكفهمفيساهمإنجليزيعالمأم(.469

وقدالغار.انظر:.للغازاتالحركيةالنظريةوخصوصا

كتب.البحوثنتائجتفسيرفيالواضحلأسلوبهأشتهر

نشأةمشاكلام(،09)4للغازاتالديناميكيةالنظرية

أم(.19)9النجموديناميكيةالكون

.كمبردججامعةفيوتخرج،لندنفيجينزولد

أشهرمنام(.-721788)7توماس،جينزبره

ولكنه،الأشخاصرسمبفناشتهر.البريطانيينالرسامين

تحفةجينزبرهطورأيضا.الطيعيةالمناظرمنكثيرارسم

منيتكونالتشكيليالتصويرمننوعوهوا!لداولة

وأطبيعيمنظرفي(الأشخاص)الأفرادمنمجموعة

داخلية.جلوسغرفة

كانلمانجلترا.سفولكبمقاطعةصدبريفيجينزبرهولد

فذهب،والتلوينالرسمفيبراعةأظهر.للقمالقتاجراأبوه

الثالثةسنفيوهوفضةصائغيدعلىليدرسلندنإلى

منأوائلمنجرافيلوتفرانسواهبرتالفنانكان.عشرة

رسمهاالتيالطيعيةبالمناظرأيضاتأثر.بتدريسهقاموا

وننتس.وجانزوزديلفانجيكوبالهولنديونالفنانون

اكتسابفيبدأأم746عامجينزبرهتزوجأنوبعد

أسلوبهتحكمرفهى،شهرةجينربرهلوحاتأكثرمنالأزرقالفتى

مناطقفيللوقوفلوحاتهموضوعاتأكثرجينزبرهأخضعوقد.الرائع

مثالية.طبيعيةساظرتسودها

المشهورةالبلدةباثإلىانتقل.الأشخاصرسمفيسمعته

.ام975عامإنجلتراغربيفي

منلأشمخاصبرسمهباهرانجاحاحققباثوفي

ذلكفيالعادةهيوكما.الرائجةالموضةذويالسياح

ولكنعمدا.رسوماتهإطراءفيبالإلأشخاص،الوقت

الذينالأشخاصتجاهعجيبةحساسيةامتلكجينزبره

علىسار،المجالهذاوفي.وجذابينظرفاءلكونهمرسمهم

فيرسمقدكانالذي،دايكفانأنتونىالسيرخطى

.ام641عاموحتى1632عاممنالإنجليزيةالمحكمة

الأكاديميةتأسيسفيأم768عامجينزبرهساعد

إلىانتقل.لندنمقرهاللفنانينجمعيةوهي،للفنونالملكية

الثالثجورجللملكصورارسموهناك.ام774عاملندن

الطقةلكبراءصوراأيضاجينزبرهرسم.المالكةوللعائلة

العصر.ذلكوممثلي،وللكتاب،وللسياسيين،الأرستقراطية

والدرامىالسياسي:رسمهمالذينالشهيرينالأشخاصومن

الوزراءورئيس،شريدانبرنسليريتشاردالأيرلندي

الأولىجينزبرهرسوماتأظهرت.بتوليمالبريطاني

تفصيلاأقلف!التاليةرسوماتهأما.الأسلوبفىتفصيلا



إيفورلسيرا،جيننجز684

عامأنجزهاالتىالأزرقالولدلوحةتعد.سطحيةوأكثر

اللوحةوتظهر.الإطلاقعلىأعمالهأشهرمنام077

،الهادئالأزرقواالأخضرللون!تجينزبرهالفنانتفضيل

يفضلهاكانالتىوالبنيوالأصفرالأحمر:الألوانبعكعر

رومنى.وجورجرينولدزجوشاالسيرالرساممنافساه

ألا،طويلةلسنواتبهامتدتمتألقةمهنةلجنيزبرهكان

حبهإلىعاد،حياتهنهايةوفي.الأشخاصرسمفنوهي

الطبيعية.المناظررسم،الأول

أم(.569-091)3إيفورالسيرجيننجز،

الحكم.ونظمالقانونفيحجةأصبجعبريطانيأكاديمى

دوراوأدى،القانونفىالأكاديميةالمناصبمنعدداتقلد

القانونيأضطورافىمهما

لسيلانوالسياسى

والملايو(،الان)سريلانكا

والهند(،الان)ماليزيا

.كسشانوبا

كتباجيننجزوضع

القانونمنها:كثيرة

أم(؟319)والدستور

جننجزايفورالسيرالىزاريةالحكومة

للحكمالمدخلأم(؟)369

ثلاثةفىظهرتاكتىأسهوأعماام(،)569الذاتي

ام(.629-أم069)الحزبسياساتعنمجلدات

فيوتعفمبانجلترأ،-بريستولفيجيننجزإيفوروليمولد

.ام459عامكمبردجفىأستاذاوأصبح،كمبردججامعة

مراكزمنواحدةكانت،ماليفيصغيرةمدينة!جيدي

الثالثالقرنأوائلمنذإفريقياغربيفيالمسلمينحضارة

الميلاد!ن.عشرالثامنالقرنإلىعشر

الهجماتمنوألمسوارها،الغادرةمستنقعاتهاحمتها

والملابسالصحراء،مناجمالمبمنقايضت.العسكرية

وجوز،بالذهبالصحراءشماليفيالمعدنيةوالبضائع

جنوبىلأقاليمالأخرىوالمنتجاتوالجلودالكولا،أشجار

،القانوندراسةفىمشهورةمدرسةبهاكانتالصحراء.

الإسلامي.والدينوالطب

علي.سنيأيضا:انظر

أم(.709-)1832بارونليوليم،جيني

سحابناطحةأولصمم.أمريكيمعماريمهندس

فيالتأمينلمبنىالرئيسيالمقروهو،الهيكلمعدنية

تفكيكهوتمم،1884،1885عامبنىالذيشيكاغو،

.ام319عام

والدعاماتالأعمدةفىتصميماجينياستخدم

لإسنادوذلك،التقليديوالقرميدالحجارةمنبدلآالمعدنية

كبيرةوبدرجةالطريقةهذهقللتحيثالعليا،المبنىأدوار

إم!طنيةسهلمما،المبنىوزن

ارتفاعا.الأكثرالبناء

فيرهافينفىجينيولد

عام!ماساشوسيتس

لافيمكتباأسس.ام868

صصفيمتخصصعاشيكاغو

ش---عددادرب،اضجاريةاالمبانى

سبعينياتفىالرجالمن

جينيبارونليوليم،الميلاديعشرالتاسعاغرنا

قادةذأكبعدأصبحوا

دانيل:و!هشيكاغومدرسةالمسمىالمعماريللأسلوب

ولويسروشىومارتنهولابيرد،وليمو،بيرنهامهدسون

.سوليفانهنري

فرنسى،مؤلفام(.869-أم019)جانجيئيه،

مسرحياتهتصور.والعنيفةالمعقدةبمسرحياتهاشتهر

والمنحرفينواللصوصالقتلةمنالإجراميةالشخصيات

تلكرسمفىخبراتهعلىجينيهاعتمدخلقيا.

حكمفقدشابا.كانعندمالصاكانفقد،الشخصيات

لجرائمهام489فىالحياةمدىبالسجنجينيهعلى

الكتابمنالعديدلتدخلالحكمخفضولكن.المتكررة

سارتر.بولجانخاصة،البارزينالفرنسيين

الخادماتمسرحياتهمن.باريسفيجينيهولد

ولكنهاأم!49فينشرتا!لوتحرسأم(،)479

كتبكماام(.)569والشرفةالخادماتقبلكتبت

لصيومياتأم(؟)429الزهورصاحبةسيدتنارواية

قصصئاكتبكما.ثمبابهفىيومياتهوهيآ(ا)949

.والافلامللباليه

سيزالجيهمنظاتتركز.مئظماتسيز،الجيه

،القيادةعلىالتدريبخلالالفردقدراتتنميةعلى

فيسيزالجيهمنظماتتوجد.المجموعةضمنوالاشتراك

وذلكقادةليصبحواالأعضاءيتعلمقطرا.75نحو

لمسيزالجيهمنظماتترعى.المجموعةمشاريغفيبالعمل

والصحةالحكوميةوالشؤونالشباببرامبطور

تدريبدوراتتعقدكما.الدوليةوالعلاقاتوالسلامة

تتضمنالتيالموضوعاتمنواسعامجالأتغطيخاصة

تقدمأنهاكما،العملومهارات،الشخصيةالمهارات

أفرعإلىالمنظماتتقسم.الترويحيةالأنشطةأيضا



685لجيودا

منالناسلجميعمفتوحةالعضويةأنكما،ومجموعات

عاما.04حتى18عمر

،المتحدةالولاياتفىمميزالجيهمنظماتنشأت

التجاريةالغرفةوسميم0291عامالتنطموتكون

سيزالجيهومنظمة،إنترناشونالسيزالجيهتضم.الصغرى

سيزالجيهأسستعضو.000.005منأكثرالعالمية

فلوريداولايةفىورئاستهاأم449عامإنترناشونال

.المتحدةبالولايات

إلىيشيرجغرافيسياسيمصطلحالجيولولدثلكا

المساحةمنظورمنالعالميةالسياسةتطوراتتفسيرمحاولة

هذهعلىوبناء.الطبيعيةالسياسةعلموتعنى.الجغرافية

جمئوتتقاتلمحدود.للعالمالجغرافىالحيزفإن،النظرية

تحاولللبقاء.يكفيهاماعلىللحصولبينهافيماالدول

والسياسةالجغرافيابينالعلاقةتفسيرالجيوبوليتيكا

منأولكلن،رودولف،السويديالعالمكان.الخارجية

والمؤرخونالجغرافيونويدرس.المصطلحهذااستخدم

لكن،الخارجيةالسياسةعلىالجغرافياتأثيرالسياسةوعلماء

ولعل.الأيامهذهقليلاإلاجيوبوليتيكاالمصطلحلايستخدم

تفسيرفيواحدعاملعلىيؤكدأنه-يبدوفيما-السبب

العظمى.الدولقوى

السيرقدم،الميلاديالعشرينالقرنبداياتفي

عننظرية-بريطانىجغرافيوهو-ماكيندرهالفورد

فىالكبيرةالمساحةذاتالدولأهميةتؤكدالجيوبوليتيكا

جزيرةوإفريقياوآسياأوروباقاراتفسمى.الدوليةالسياسة

توالغ،إلاماهيالأخرىالمساحاتوجميع.العالم

هيوروسياألمانيافيهابماوآسيالأوروباالمحوريةوالأرض

الأرضقلبعلىالسيطرةفإن،عليهوبناء.الأرضقلب

وهو-سبايكماننقولاسويضيف.العالميةالقوةمفتاحهي

أسماهماعلىالسيوةأيضاالمهممنأنه-أمريكيعالم

الأوسطوالشرقأوروباغربيوهى،الطوقأراضي

آسيا.وشرقيوجنوبي

هوشفركارلخاصة،الألمانالجيوبوليتيكاعلماءضم

نظرياتهم،معماكيندرنظريةأم(،469-)9186

هوشفرحاول.زائفعلمإلىالجيوبوليتيكاوطوروا

توفيرالكبيرةالمساحاتذاتالدولعلىأنإثباتوأخرون

أكثرقاريةدولبإيجادالجدد،للقادمينللحياةأماكن

تطبيقهتلرأدولفالألمانىالزعيمحاولوقد.فعالية

.هذهالجيوبوليتيكانظريات

م(.4881-081)7هنريأرنولد،جيوت

برينجامعةفيدرس.سويسريأصلمن،أمريكيجغرافى

وكان!والإنسانالأرضبينبالعلاقةجيوتاهتمبألمانيا.

الجماعاتنشاطومسرح،الإنسانمقرهيالأرضأنيرى

ترتبطوالإنسانوالتارسبرالأرضالطيعة،وأنالبشرية

جيوتأعمالأبرزومنعطما.تناسقاوتمثلوثيقاارتباطا

الجغرافيةالكتبأوليعدالذي،والإنسانالأر!كتاب

جيوتعمل.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيظهرتالتي

.برنستونجامعةفيوالجيولوجياالطيعيةللجغرافياأستاذا

الإنجليزية.إلىتترجمثم،بالفرنسيةمحاضراتهيلقيوكان

الرسامينأهمأحدأم(.337-1)267!لى

أسلوبهعمل.الميلاديعشرالرابعالقرنفيالغربيين

وكانإيطاليا،فيالتشكيلىبالتصويرالارتقاءعلىالواقعي

عشرالخامسالقرنفيالنهضةزعماءعلىقويتأثيرله

.الميلادي

الرسامونكانجيوتوولدعندماجيوقو.أعممال

الوسطىللعصورالبيزنطيالأسلوبيتبعونالإيطاليون

ورسم.واقعيةوغيرحادةبطريقةالموضوعاتيصورالذي

فمثلاالمنظر.وطبيعيةمجسمةأشكالأالمقابلفيجيوتو

نجده،الطيعةفيالجسمفيالضوءيشعكيفيوضحلكي

الاخرالجانبيرسمبينما،الشكلمنواحداجانبايضيء

الظل.فيمنه

كبيروأصبحمعماريا،مهندساأيضاجيوتوكان

برججيوتوصممفلورنسا.لكاتدرائيةالمعماريينالمهندسين

الكاتدرائيه.بجوارماثلايزالماالذيكامبانيلي

بالقربقريةفىفقير،راعابنوهوجيوتو،ولد.حياته

يعلملا.بوندونيديجيوتوالحقيقياسمهفلورنسا.من

بداياتهأوالمبكرةجيوتوحياةعنالقليلإلاالدارسون

خرافيراقبجيوتوكانالألمماطير،أحدحمسب.كفنان

حاد.حجربوساطةالصخرةعلىلهاصوراويرسموالده

تشيمابوجيوفانيالشهيرالإيطاليالرسامكانأنصادف

جعلهأنلدرجةالفتىبموهبةتشيمابوانبهر.فرآهمارا

المهنة.لتعلمعندهيتمرن

جيوتوإلىنسبتهايمكنالتيالموجودةالأولىالأعمال

)حواليالجصيةسكروفيجينيلوحاتهيشك،دون

طويلة.بفترةذلكقبلاشتهرولكنهام(،5013-031

معيصنفماغالبابالحجر،شبيهمجوفجسئمالجيود

معدليبلغ.العالممناطقمنكثيرفيالجيوديوجدالبلور.

أروجوايفيالجيودمننوعوهناك.سمأه-5منقطره

بلوراتعلىيحتويالماءحجرأو،الهيدرولايتيسمى

انظر:السليكا.علىمحتوماءتبخرعندتكونتكوارتز

.السليكونالسليكابم
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لجيودكا

علىيوجدوهو.يؤكلكبيررخويحيوانالمجودك

يترأوح.المتحدةالولاياتفيالهادئالمحيطسماحلامتداد

يعيش.ءكجمنحوويزنسم،2و.7بينصدفتهطول

وأسم75إلىعمقهايصلحفرةفىالرمالفيالجيودك

رقبةالطويلانخرطوماهيشكل.الرملسطحتحتأكثر

الجيودكيتغذى.الأرضسطحإلىالوصوليمكنهاكبيرة

يغوص.النباتيةالمائيةالعوالقتسمىدقيقةبطحالب

يستخدمثمخرطوميه،باستخدأمالبحرمياهفيالجيودك

غذائه.لالتقاطمصفاةخيشومه

عدم.،التطبيقيةالمساحةانظر:.الجيوديسية

غربيشمالفىرئيسيةوصناعيةتجاريةمدينة!جيور

.الدانوبنهرمنوفرعرابانهريملتقىعندتقعالمجر،

نسمة.1621912لممكانهاعدديبلغ

والتيبها،المحيطةللمنطقةصناعيامركزاجيوروتمث!

.والطرقالحديديةالسككطريقعنبالمدينةربطت

.والمنسوجاتالالاتهيللمدينةالرئيسيةألمصنعةاالمنتجات

عشرالثانىالقرنإلىتاريخهايرجعكاتدرائيةجيوروفى

الطرازعلىالمبنيةالبيوتمنالعديدفيهاوكذلك،الميلادي

معسكراأقامواقدالرومانالجنودوكان.الباروكيالمعماري

وخلال.م05سنةحواليفيجيورباسمالانيعرففي!ا

موقعهابسببأهميةاكتسبت،الوسطىالعصور

الانومايعرفبالنمسافيينابينالطريقعلىالاستراتيجي

مركزأالمدينةوأصبحتالمجر.فيلودابستباسما

الصناعيجيورنمووبدأالمجر.لغربودينياتجارئاوفكريا

متسارعا،نموهاوأصبحالتاصئكلشر.أغرنامنتصصخلال

.أم459عامالثانيةالعالميةالحربنهايةمنذحصوضا

علإيطالىفنانام(.015-1)478جيورجدوني

التشكيليللتصويرمركزاالبندقيةمدينةتكونأنعلى

علىالفنيةالملونةرسوماتهأثرت.الإيطاليةالنهضةخلال

.الميلاديعشرالسادسالقرنفيالبندقيةمدينةفىالفنانين

الإيطاليينالرسا!،منغيرهمثلجيورجيونييهتملم

الموضوعاتاستخدمبل،الدينيةبالموضوعاتعصرهفى

وهمياكئيباشعوراأوجدلقد.الريفيةاطحياةالديميةغير

لوحتهتوضح.وغامضةمتحررةبطريقةرسمهباستخدام

استخدامأعطى.وأسلوبهطريقتهجامبيتركونشيرتو

حالما.رومانسيامظهراالأشكال،الغائمالضوءجيورجيوني

ودمج،الناعمةوالظلالضوءودرجات،الغنيةالألوأنوتعد

الأساسيةالمميزاتمنالخلفيةالمشاهدفيالأجسام

جيورجيوني.لأسلوب

منبالقربكاستلفرانكو،قريةفيجيورجيونىولد

منالثلاثينياتفيبالطاعونمصاباتوفي.البندقيةمدينة

بينجدلهناكزالوما،لوحاتهعلىيوقعلم.عمره

ستهنالكإذ،بالكاملإليهلوحاتهنسبةحولالعلماء

جيورجيوني.إلىمنسوبةعالميافقطلوحات

سيةميا.(م0591)ميري،كون+نجيوغيجا

في،الغيلةوزيرةمنصبتشغلامرأةأو!أصبحتأيرلندية

أيرلندا؟غربيفيلمنطقةاسمالغيلة.الأيرلنديةالجمهورية

وزارتهاكانت.الاستعمالقيدالأيرلنديةاللغةلاتزالحيث

منصبهافىوبقيت.المنطقةتلكأحوالتحسينعنمسؤولة

ديسمبرإلىام829مارسومن.أم819حتىهذا

أصبحتثم.للتعليموزيرةكونجيوغيجانكانت،أم829

شغلتثم،أم291عاموالاتصالاتوالسقلللسياحةوزيرة

.أم499ديسمبرإلىأم391ينايرمنالعدلوزيرةمنصسب
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الأيرلنديالبرلمانفيعضوا-كونجيوغيجانكانت

جونأبيهامحلحلتوقدفيل.فياناحزبعن

فيوفاتهبعد،جالويغربعنعضواجيوغيجان

فيجيوغيجانولدت.مدرسةكانتذلكوقبل،ام759

.جالوي

ومياههاالجويوغلافهاالأرضدراسةالجيولمحيزياء

جذا،واشععلموالجيوفيزياءالفيزياء.علمباستخدام

سبيلعلىفهو.ودقيقةكثيرةالمعرفةمنحقولأيشمل

)دراسةوالهيدرولوجيا،،الزلازلعلمعلىيشتمل،المثال

الجوية.الأرصادوعلموتوزيعها(،المياهحركة

،الحرارةودرجة،الأرضشكلالعلماءيقيس

عنالإجابةويحاولون،والمغنطيسيةوالكهرباء،،والجاذبية

يدرسونكماوتاريخها.الأرضبأصلالمتعلقةالألمشلة

فيتحدثالتيوالتغيراتوالقوى،والمحيطات،البراكين

أفضلفهمإلىالجيوفيزياءعلمأدىوقد.الأرضباطن

نظريةعلىوبناء.للأرضالمشكلةوالقوىللزلازل

كما-الخارجيةالأرضقشرةفإنالصفائح،تكتولية

الصفالمنعددمنتتكون-الارضيةالقشرةتسمى

علماءوجدعلم.الصخور،تشكلانظر:.الصلبة

هذهأطراففيتحدثالزلازلأغلبأنالجيوفيزياء

عندماالزلازلوتحدث.دائبةحركةفيوهي،الصفائح

علماءويطور.الأخرىمنبالقربإحداهاتنزلق

حدوثه.ومكانالزلزالبموعدللتنبؤطرقاالجيوفيزياء

.الزلزال:انظر

استكشافللجيوفيزياء،الجديدةالفروعمن

وبخاصةالأخرىالكوابمطبدراسةمتعلقوهو،الكواكب

الأرضبىالجيوفيزياءعلماءويقارن.والزهرةوالمريخ،المشتري

ويعدوأصلها.للأرضأفضللفهمالأخرىبالكواكب

الموضوعاتمنالعلياالجوطبقاتفىالأوزونتناقص

.الأوزونانظر:عالميا.المقلقةالجيوفيزيائية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النفطالجيولوجياعلم،الجويةالأرصاد

الهيدرولوجياالفضاءرحلاتالأرض

علم،التطبيقيةاطساحةالبركان

.وردديونا،فينشىدا:نظرا.االجيوكئد

علىالكيمياءعلميطبقالذيالعلمهوالجيوكيمياء

كمياتتوزيعالجيوكيمياءعلماءيدرس.الأرضدراسة

بما،الارضعلىونظائرهاوتراكيبها،الكيميائيةالمواد

.الجويوالغلاف،والمياهالأرضيةالقشرةذلكفى

هذاعنهاينتجالتيالطبيعيةالعملياتفيويبحثون

التوزيع.

.عديدةعمليةاستخداماتالجيوكيمياءعلملمبادئ

وتسمى-الاستكشافيةالجيوكيمياءتساعدفمثلا

الكيميائي-الأرضيالاستكشافأوالتنقيبيةالجيوكيمياء

وهى.والنفط،الطيعيوالغاز،الخاماتمخزونتحديدفي

صغيرةكمياتوتحليلعيناتبأخذتتعلقالمثالسبيلعلى

السطحية،الصخورفيالموجودةوالغازاتالمعادنمنجدا

الموادمنكميةفوجود.الجوفيةوالمياه،والنباتاتوالتربة

المعادنمنكبيرمخزونوجودإلىترشدقدالطيعيةغير

.الأرضتحت

وهوالنظائر،جيولوجيايسمىماالجيوكيمياءفروعمن

نظائرفقياس.عديدةلموادنظائروجوديدرسالذيالفرع

منالعلماءوتمكنالصخور،عمرتبينوالسترونتيومالرصاص

فيللنظائرشبيهةقياساتساهمتوقد.الأرضعمرتقدير

الشمسية.المجموعةبدايةمعرفةفيالقمر،صخور

منجزءابدأتالأرضأنالجيوكيمياءعلماءويعتقد

صلبةكتلةفيالمتكتلةوالغازاتالغبارمنكبيرةسحابة

وقد.المادةمنمجاورةجسيماتبجذبتكبرأخذت

أدتحرارةلتنتجالكتلةداخلعديدةعملياتحدثت

أثقلوغاصت.للأرضالمكونةالموادصهرإلىبدورها

الموادطفوفيوتسببت،الأرضمركزإلىالمصهورةالمواد

وشكلتالموادهذهاستقرتثم.السطحعلىالخفيفة

رئيسىبشكلومركباتهاالأرضعناصروتركزت.طبقات

الطقات.في

خمسإلىالعناصرالجيوكيمياءعلماءيصنف

تشتمل.والكيميائيةالفيزيائيةعلاقتهاعلىبناءمجموعات

التيالحديد(،)أشباهالسايدروفيلأوالحديدأليفةالعناصر

الكوبالتعلى،الأرضقلبفىأساسىبشكلتوجد

وأالكبريتألمةالعناصروتوجد،والنيكلوالحديد

وتثتمل،الأرضقلبخارج(النحاس)أشباهالبايوفيل

والزنكوالفضةوالرصاصالنحاسكبريتيداتعلى

أليفةالعناصروتشكلالكبريتيد.انظر:.كبيرةبكميات

،والكالسيوم،كالألومنيومالصخور()أشمباهالصخور

قشرةفيالصخورمعادنمعظم،والسليكون،والمنجنيز

علىتشتملالتيالجوأليفةالعناصروتشكل.الأرض

غازات،والنيتروجينوالأكسجينوالهيدروجينالكربون

بسيطة،مركباتفيأوبمفردهاوتوجد.الجويالغلاف

العناصروتحتويالماء.وبخارالكربونأكسيدثانيمثل

والأكسجينوالهيدروجينالكربونعلىالعضوياتأليفة

المركباتتشكلوهي،والكبريتوالفوسفوروالنيتروجين

الحية.الكائناتفيالمعقدة
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العليا،اليسرىالصورةوفي.الأرصسطعمعطمالتربةتعطهي،اليمحىالصورة!ىتعيرها.التىوالقوىوتكويمهاالأرص!،محالمدراسةالجيولوجيا

منشاسعةمساحاتعلىبمطء(الجليدياسفر)1المتلحةتتحرك،السفلىاليسرىالصورةولىصحر.إلىالبرحطنمنالمدفقةالحممتحوأت

أجالسة.سطإوراءهاالمتلجةتحلمهاالتىهـالترلةالصحوروتعيرووديالا.لحيراتطريقهادىوتحفر،الأرض

جيالولجيوا

نأالجيودوجياوتحاول.الأرضدراسةعدمالجدولو!جيا

العلماءويقومتتغير.وكيفالأرضتشكلتكيفتوضح

والتربالصخوربدراسة،الجيولوجيينيسمونالذين

إلىبالإضافة،والكهوفوالمحيطاتوالأنهاروالجبال

علىالأرضت!صنتوقد.الأرضمنالأخرىالأجزاء

منذوتغيرتسنة،بليون5.4علىيزيدمامنذ،الأرجح

التغيراتهذهمعظهمويحدث.عديدةنواحفي،الحينذلك

هذهوتضمل.الأرضمادامتاللهبإذنوستستمرببطء

أضنشئوزحزحتهاضخمةأرضيةمساحاترفعالتغييرات

سطحعلىالسائدةالتغيراتمنوغيرههذاويكونجبالآ.

بالزللازل.مصحوباالأرض

تسمىلمماخنةمنصهرةصخورالبراكينمنتتدفق

منطبقةمكونةبلوراتإلىوتتصلبتبردوبعدئذ،الحمم

المثالج،تسمىالجليد،منكبيرةأنهاروتزحفالصخر.

فيالمنخفضةالمناطقفيوالتربةالصخورخلفهاوتشرك

المحيط.

طولعلىالأمواجفتقوم.الأرضأيضاالماءيغير

الجبالالانهاروتأكل،اليابسةمنمساحاتبغمرالشواطئ

وتفرش.ألمحيطاتإلىوالرملالوحلوتحملفشيئاشيئا

تتصلبالتىوالرملالوحلبطبقاتالمحيطقاعالماءحركة

إلىالتربةأيضاالأنهارتحملكما.حجارةإلىتدريجيا

خصبة.زراعيةأرضاتنشئحيثالمنخفضمةالمناطق

بقاياوهيالأحافير،الجيولوجيينبعضيدرس

.الأرضعلىوماتتعاشتالتيوالسباتاتالحيوانات

الحياةتطورتكيفمعرفةعلىالناسالأحافيروتساعد

.اللأرضعلى

الجيولوجيا-أ:للجيولوجيارئيسيانمجالانيوجد

الطبيعيةوالجيولوجيا.التاريخيةالجيولوجيا-2.الطيعية

تشكلها.التىوالقوىالأرضتكونالتيالمواددراسةهي

هناكأنكما،الأرضتاريخالتاريخيةالجيولوجياوتعالج

ماوعادة،الحقلينكلامنجزءأتكونعديدةمسائل

معا.والتاريخيةالطيعيةالجيولوجيامنكلتدرس

!
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مجالأبوصفهاالجيولوجيافىالمقالةهذهتبحث

والعلماءالجيولوجيوناكتشفهماتعرفولكي،للدراسة

ضالأرتاريخوعن،الأرضتكونالتيالموادعنالاخرون

.الأرض:نظرا

تاريخيةنبذة

همالأرضعنكتبمنأولالقدمطء.الإغريق

منمزيجاكتاباتهممنالعديدكانوقدالقدماء.الإغريق

ذلكومعتقداتوالتخميناتوالأساطيروالخرافاتالحقائق

الفيلسوفانأعلنالميلاد،قبلالسادسالقرنففىالعصر.

لحياةبقاياهىالسمكأحافيرأنوأناكسمندرطاليس

مناطقتشكيلفييسهمالماءأنأيضاوأدركا.سالفة

وفيالأنهار.مصباتفيوالوحلالرملبترسيباليابسة

كيفهيرودوتالمؤرخلاحظالميلادقبلالخامسالقرن

مصرفىالبحريةالأحافيرأنواعتقد،اليابسةالماءيشكل

اليابسةهذهغطىقدالبحرأنعلىدليلاكانت،السفلى

في-فيلسوفوهو-أمبيدوقليزاعتقدوقد.مضىفيما

سائلاكانالأرضباطنأنالميلاد،قبلالخامسالقرن

وأالهواءأوالأرضمنأتتالأشياءجميعوأنساخنا،

فىعاشالذي-أرسطوالفيلسوفواعتقدالماء.أوالنار

وصلتحتىنمتقدالأرضأن-الميلادقبلالرابعالقرن

تلميذهوكتب.الحىالشيءمثلالحالىحجمهاإلى

هذاجمعوقدبالأحجار،يتعلقمابعنوانمقالةسقراط

عنآنذاكالمعروفةالمعلوماتجميع-مرةولأول،العمل

كتبتقريبا.مق7عاموفىوالأحافير.والمعادنالصخور

أدركوقد.الجغرافيا17-مجلدسترابووالمؤرخالجغرافي

البراكينمنجزئياينتجوهبوطهاالأراضيارتفاعأن

.والزلازل

الجيولوجيا،عنكتاباتالرومانأضاف.الرومان

وتضمنت.الإغريقكتبهاالتيتلكمنإقناعاأكثركانت

والتخمين،ا!خرافاتمنكثيراأيضاالرومانكتابات

وتجارةالمعدنيةالخاماتوصفالكتاباتتلكمنوالعديد

المتراميةالرومانيةالإمبراطوريةفيوالتعدينالمعادن

أنايوسلوسيوسالفيلسوفكتبم06عامففى.الأطراف

تفصيليةمعلوماتحوتوقد.طبيعيةمسائلمقالتهسنيكا

السطحيةالمياهعنوكذلكوالبراكينالزلازلعن

لجوفية.وا

الأكبر،بلينيكتبهالذيطبيعيتماريخ37-المجلدشمل

وقدوالأحافير.والمعادنالصخورعنالرومانيةالمعرفةكل

بركانثورةيراقبكانعندمام97عامفيبلينىتوفي

ابنوقدم.وهيركولانيمبومبيمدينتيدمرالذيفيزوف

فىمتوقعةغيرالاصغرمساهماتبلينىبالتبنىوابنهأخيه

وعنعمه،موتعنرسائلفىكتبفقدالجيولوجيا.مجال

صاحبه.الذيوالزلزالالبركانثورةوصف

العربالعلماءجهودبنيت.والمسلمونالعرب

والتجربةوالدقةالمنطقعلىالجيولوجيافيوالمسلمين

عامففى،والرومانالإغريقمنسبقهممنبخلاف

وكانوقطرها،الأرضمحيطقاسوام825هـ،012

عنالكنديوكتب،الحديثالعلميقررهلماقريباقياسهم

-023منالفترةفىالماءسطحوكرويةالأرضكروية

م.486-845هـ،025

كتابهفيالجيولوجيةآرائهمنكثيراسيناابنتناول

فقد،العلويةوالإثارالمعادنسماهالذيالجزءفيالشفاء

الزلازلوقسميصاحبها،وماوأسبابهاالزلازلعنتحدث

الأرضخسفأنإلىأشارمنأولوكان.أنواعإلى

الزلازلأنكما،البركانيةالحممخروجيسببه)الهبوط(

إلىأشاركمافيها،تحدثالتيالمناطقفىالماءعيونتفتح

نيكولاسالدنماركييسبقوبذا،الطبقاتتعاقبقانون

منسببينإلىأيضاسيناابنأشارالصدد.هذافيستينو

الرافعة،الأرضيةالحركاتوهما:الجبالتكونأسباب

التعرية.وعوامل

فقدأوروبا،فيللجيولوجيامنطلقاالشفاءكتابكان

عاممنهبالمعادنالخاصالجزءسيريشلألفردترجم

منكثيردأبذلكوكانأرسطو،إلىونسبهام002

كانواحيث،ذاكإذالغربيينوالدارسينبلالمترجمين

وقدلاخرين،أولأنفسهمالعربالعلماءأعمالينسبون

أنهام494هـ،009عامنحودافينشىليوناردواعترف

الكتبمنوالأحافيرالأحجارعنمعلوماتهاستقى

سينا.لابنالمشهورة

أصلعنعديدةنظرياتوالمسلمينللعربكان

الرسوبيةالصخوربالذكروخصواتكونها،وكيفيةالصخور

واقترحوا،والنيازكبعض،فوقبعضهاالطقاتوتعاقب

حجرية:فئتينإلىالنيازكقسموافقد،فئويةتصنيفاتلها

تلميحأولولعلحاليا.المتبعالتقسيمنفسوهو،وحديدية

والرسوبية،الناريةالصخوريسمىلماالحالىللتقسيم

عامقبلحيانبنجابركتاباتفيجاءوالمتحركة

العربالجيولوجياعلماءيكونوبذا.م581هـ،002

انتباهيثرلمالأمرهذاأننجدإذ،ذلكإلىغيرهممنأسبق

القرنوبدايةعشرالثامنالقرننهايةفىإلاالجيولوجيين

البلوتونيينبينبالجدلسميفيما،الميلاديينعشرالتاسع

المقالة.هذهفيالصخرحولالجدلانظرجوالنبتونيين.

فترةالأوروبيةالنهضةعصركان.النهضةعصر

شملت،للمعرفةعديدةمجالاتفيالاهتماملتجدد

الطيبقدم،الأوروبيةالنهضةعصروأثناء.الأرضدراسة
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المساهماتأهمأجريكولاجورجيوسالسكسوني

والأحافيرالمعادنعنأعمالهنشرحيثللجيولوجيا،

طبيعهأجريكولاكتبوتضمنت.الفلزاتوعلموالتعدين

والذيام()556الفلزاتام(،كتابه5)46الأحافير

والتعدين.الفلزاتعلمعنالحديثةللكتبالأساسأصبح

نأكوبرنيكوسنيكولاسالبولنديالفلكىاعتقد

حولتدورأنهاعنفكرةوقدم،متحرككوكبالأرض

كلمرةالشمسحولوتدور،ساعة42كلمحورها

حولتدورالكواكبأنأيضا:كوبرنيكوسوذكر.عام

القرنأوائلوفى.الأرضحوليدورالقمروأنالشمس

هذهجاليليوالإيطالىالفلكيأيدالميلاديعشرالسابع

باستخدامخلالهاقاماكتشافاتطريقعنالأفكار

الجاذبيةأنجاليليواكتشفكما)المقراب(.التلسكوب

تجميع)معدلالتسارعبنفسالأرضنحوالأشياءتشد

جاليليوتجاربوكانتلوزنها.اعتباردون(السرعة

السيرالإنجليزيالعالمضوئهعلىطورالديالأساس

.ام687عامفيالكونيةالجاذبيةقانوننيوتنإسحق

الجاذبية.:انظر

نيكولاوسالدنمارجم!الطيبقدم،أم966عاموفي

طبقاتأنأوضحفقد.كبيرةجيولوجيةمساهمةستينو

فيالطقاتأقدمتكونبحيثدائما،تترلس!الصخور

هذا،التطققانونويساعد.القمةفىوأحدثهاالقاع

الأحداثفيهحدثتالذيالترتيبتحديدعلىالعلماء

الجيولوجية.

الجيولوجيافروع

لطبيعيةاالجيولوجيا

،الأرضتكونالتىالمواددراسةوهي،الطيعيةالجيولوجيا.رئيسي!!أ؟!محاإلى-عادة-تقسمالحيولوجيا

فرعا71أدلاهالشكلوفى.الارضتاريخدراسةوهى،التاريخيةوالجيولوجياتشكلها،التىالقوىوكدلك

منكلمنجزءالررعأربعةوتعترشديدا،ارتباطالبعضلعضهالفروعهذهسالعديدويرتبطللجيوأسحيا.

.الأحرىالعلوممعترتطالجيولوحياأنأيضاالقائمةوتوضبع.والتاريحيةالطبيعيةالجيولوحيا

الصناعة.فىالمفيدةالأخرىالجيولوجيةوالموادوالملزاتالححريالفحمدراسة:الاكماديةالجيولوجيا

لها.تحضعالتىالكيميائةوالتعيراتالأرضافيالمواددراسةالجيوكيماء:

البيئية.المشكلاتعلىالجيولوحيةالالس!تطبيق:اليئةالجيولوجيا

الزلزالية.الموجاتمتلالطهاقةلقلوأساليبوالكهرلائيةالمغنطيسيةوخصائصهاالأرصباطندراسةالجيوديزياء:

الأرص.مياهوتوريعحركةدراسة:الهيدرولوجيا

.الفلزاتدراسة:الفلزاتعلم

ألمحيطات.ميوالحياةالمحيطاتدراسةالبحار:علم

والرسوبية.والمتحولةالناريةالصحوردراسةالصخور:علم

للكوأممب.والكيميائيةالطبيعيةالحصائصدراسة:الكواكبعكلم

الصخور.هذهدىالتعيروأسبا!الأرضعمقفىالصحوروأشكالأوصاعدراسة:التركييةالجولوجيما
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النفطجيولوجيو

مختلفةطرقايستخدمون

النفطتكويناتلتحديد

سطحتحتوالغاز

وهذه.الأرض

طبقةتفجرالجيولوجية

لاكتشافالصخورمن

الخفط.

عشرالثامنالقرنأواخرفيالصخر.حولالجدل

بينجدلنشأ،الميلاديعشرالتاسعالقرنوأوائل

عالماعتقدفقدالصخور.تكونكيفيةعنالجيولوجيين

غطىقدالمحيطأنفيرنر،جوتلوبأبراهامالألمانيالمعادن

الموادأنوأتباعهفيرنرواستنتج.الماضىفيبالكاملالأرض

شكلتحيثالقاععلىببطءترسبتالماءفيالكيميائية

السفلى()الطقة،المزعومةالطقاتأقدموتتكون.طبقات

الأرضأنالنظرياتواضعواعتقدوقد.الجرانيتمن

المذابةالكيمائيةالموادترسيبطريقعنبالكاملتشكلت

لنأنهأيضاواعتقدواتدريجئا.وتبخرهاالمحيطمياهفي

فقد.الإطلاقعلىإضافيةتغيراتأيللأرضيحدث

جميعأنافتراضأسالرعلىوغيرهفيرنرأفكارانطلقت

هؤلاءوسميكبير،محيطمنتشكلتالصخور

.الرومانعندالبحرإلهنبتونإلىنسبةبالنبتونيين،

مختلفةفكرةهتونجيمسالأسكتلنديالطبيبقدثي

بعضأنومؤيدوههتوناعتقدحيثبعيد،حدإلى

منالساخنةالحممبرودةنتيجةتشكلتالصخور

إلىنسبةالبلوتونييناسمهؤلاءعلىوأطلق.البراكين

قدمابم785عاموفى.الإغريقعندالجحيمإلهبلوتو

.الارضنظريةاسمهعملفيالتناسققانونمبدأهتون

فىتستمروسوفتدريجيا،تتغيرالأرضأنادعىفقد

الممكنمنالتغيراتهذهإن:وقال.المنوالبنفسالتغير

قبلام797عامهتونمات.الماضيلشرحتستخدمأن

وفى،ذلكوبعد.الاخرينالعلماءقبولأفكارهتنالأن

جونالأسكتلنديالرياضياتعالمنشر،ام208عام

بهيقتدىدليلاوأصبحت،جميلةتوضيحيةرسومابلافير

الجيولوجط.الفكرفي

أعمالالنبتونيونأهملالجدلذروةفيوحتى

عامففي.ديسمارستنيكولاسالفرنسيالجيولوجي

فيأوفيرنمنطقةصخورأنديسمارستأوضحام765

القرنأوائلوفي.بركانيةكانتالجنوبيفرنساوسط

أشمهرمناثنينيدعلىالقضيةحسمتعشر،التالممع

بوخفونليوبولدوهماللبلوتونيين،انضمافيرنر،تلاميذ

وهمبولتبوخفونغيرفقد.همبولتفونوألكسندر

منهامتعددةأماكنزيارةبعدالبلوتونيين،نظروجهات

وأصبح(.الإيطالي)البركان،فيزوفوجبلأوفيرنمنطقة

قبولأالأكثرالاعتقادهو،الحينذلكمنذ،البلوتونىالفكر

العلماء.معظملدى

التجريبيةالجيولوجيابدأتالتجرل!ية.الجيولوجيا

الأسكتلنديوالفيزيائىوالجيولوجيهتونبينللزمالةنتيجة

،هتونأفكارلمحاثباتمهتماهولأصبح.هولجيمسالسير

أفرانفىصخوراصهرحيثتجاربلإجراءقامفقد

هولوجد.بركانفىانصهرتقدكانتلوكما،ضخمة

وأنرخاما،تبريدهعندكونالمنصهرالجيريالحجرأن

فكرةأنهذاعملهوأوضحجرانيتا.كونالبركانيالصخر

صحيحة.فكرة،بالتدريجتتغيرالأرضإنتقولالتيهتون

منأولسميثوليمالإنجليزيالمدنيالمهندسكان

أثبتوقد.الصخريةالطقاتعمرلمعرفةالأحافيراستخدم

منالنوعنفسفيتوجدالأحافيرمنالأنواعنفسأن

عاموفي.مختلفةأماكنفيكانتوإنحتى،الطبقات

موضحاالجيولوجيةالخرائطأولسميثنشرام581

إنجلترا.طبقات

الطبيعيالتاريخعالممنكلنشرام،822عاموفي

الفرنسيوالجيولوجى،كوفييهجورجالبارونالفرنسي

وأحافيرجيولوجيةوصفكتابا،برونجنيارتالإسكندر

تحويالصخرمنطبقةكلأنوجداوقد.باريسمنطقة

هذهتتبعالممكنمنوأنهالأحافير،منمعينةمجموعات

كلها.المنطقةعبرالطبقات
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تشارلزالأسكتلنديالجيولوجىنشرام083عاموفى

اسمهمجلداتثلاثةمنمكونكتابمنمجلدأوللايل

الأحداثأكثرمنالمجلدهذاكانولقدالجيولوجيا.أسس

العلماءفىكثيرأأثركماالجيولوجيا،تطورفىأهمية

إلىيكنلمالذيلهتونالتناسقمبدألايلأيد.الاخرين

الرالغالعقدينوخلالالعلماء.لدىمقبولأماحد

التاريخعالمدرسالميلاديعشرالتاسعالقرنمنوالخامس

وقد.الأوروبيةالمجلداتأجاسىلويالسويسريالطبيعى

منمضىفيماامتدقدالجليدمنضخمالوخاأناعتقد

كيفأجاسيوشرحأوروبا.وسطإلىالشماليالقطب

.الأرضسطحالجليدلكتلالبطجئةالحركةتغير

روبرتالأيرلنديالمهندسبدأأم846عاموفي

قياسكيفيةاكتشفوقد.للزلازلعلميةدراسةماليت

بندقيةبارودانفجارمنتنتجالتىالذبذباتسرعة

فىرذرفوردإرنستالإنجليزيالفيزياءعالموقدم.بالأرض

يمكنالمشعةالمعادنعمرنصمفأنعنفكرةام509عام

نشر.الم!ثبعالكربون:انظر.المعادنعمرلقياساستخدامه

عنمقالأأم519عامهولمزأرثرالأسكتلنديالجيولوجى

العملهذاكانوقد.الجيولوجيالعمروقياسالإشعاعية

الموادباستخدامتهتمالتىالأعمالمنالعديدبينمنالأول

الصخور.عمرعلىللتعرفالمشعة

مأ689عامالأمريكيينالعلماءمنمجموعةافترضت

منيتكونللأرضالخارجىالغلافأنمفادهانظرية

وتسمى.مستمرةحركةفيوهي،كبيرةصفالصلبة

تأكيدفىساعدتوقد،الصفائحتكتونيةالنظريةهذه

إحدىوهذه.الأرضسطححولتتحركالقاراتأنفكرة

فىتساعدلأنهاالجيولوجيا،عالمفىإثارةالأكثرالأفكار

والبراكين،،الجبالظهورمثلالجيولوجيةتوضئالمعالم

تطويربمثابةالصفائحتكتونيةنظريةوتعتبر.والزلازل

تشكل:انظر.القاريالزحفعنالقديمةللنظرية

علم.الصخور،

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

والمقالاتالأرضانظر:،الأرصصتفصيليةمعلوماتعلىللحصول

بها.الصلةذات

التالية:المقالاتأيضا:انظر

جمترا

وقليزمبيدإ

ئلة(عا)بلينى

ليليوجا

لوسترا

مينليا،دسيليما

نستير!دفيفيالسيرا،فوتحثس!

حوتلو!ألراهامفيرنر،

نيكولاس،كوبرنيكوس

رودلباا،كوفييه

رلزتشالسيرا،يللا

سحقإلسيرا،نيوت!

حيمس،هتود

عله،ثةحال!ا

ياءفيزلجيوا

لجيوكيمياءا

عيةشعال!احيالولحيوا

حفورةلأ

لتزلبا

كارلبر

بةلتر

ينلتعد

المعادنعنلتنقيب

لجاذبية

فروع

جيالومورفولجيوا

علم،الكهوفدراسة

علمالصحور،

علم،التطيقيةاهسماحة

صلةذاتأخرىمقالات

الجبل

فياالجعرا

التاريخقبلماحيوان

القاريالزحف

لزلزالا

التاريحقبلماشعو!

الصخور

(وقود)زلغاا

الحجريالفحم

المحيط

المعدن

النحت

الإشعاعيالنشاط

المفط

فييبحثالذيالعلمالإشعاعيةالجيولوجيا

للعالمويمكنبالجيولوجيا.الإشعاعيالنشاطعلاقة

والأجساموالأحافيرالصخور،عمرتحديد،الجيولوجي

تحتوي.المكوناتتلكفىالمشعةالعناصربقياس،الأخرى

وكافة،نتنفسهالذيوالهواء،المحيطاتومياه،الأرض

وهذا.الإشعاعيالنشاطمنصغيرةكمياتعلىالأحياء

والثوريوم،اليورانيومعناصر-أ:تسببهالإشعاعىالنشاط

-3.المشعالبوتاسيوم2-.المتحللةونواتجهاالمشعة

الأقل،الإشعاعىالنشاطذاتالعناصرمنصغيرةكميات

المشع،الكربون-4.والروبيديومالساماريومكعنصر

العالية-الطاقةذاتالجزئياتتصطدمعندمايتكونوالذي

فيالموجودالنيتروجينبغاز-الكونيةالألثعةتسمىوالتى

الأرضية.الكرةغلاف

خمسةعلىالأرضسطحعلىالتىالصخوروتحتوي

منجزءمليونكلفياليورأنيوممنالمتوسطفىأجزاء

تكوينها.منذالأرضفىموجودواليورانيومالصخر.

ويقاس.والهيليوم،الرصاصليكونالزمنمرورمعوشحلل

وهوله،الافترا!ىالعمربنصف،المشعالنظيرتحللمعدل

المشع،النطرفيالذراتنصفلتحللالمطلوبالوقت

الرصاصنظيرويتكونآخر.مشعنطرإلىليتحول

عمرهنصفيساويوالذي،-238اليورانيوممن6-02

ويتكون.سنةالبليونونصفبلايينأربعةالافتراضي

يساويوالذي-235،اليورانيوممن2-70الرصاص

العلماءويقيس.سنةمليون007الافتراضيعمرهنصف

يحسبونثمالصخور،منعينةفى،المشعةالنظائركميات

اليورانيومإلى2.-6الرصاصنسبةمنالصخرعمر

،-235اليورانيومإلى02-7الرصاصونسبة،-238

ويمكن.02-7الرصاصإلى02-6الرصاصونسبة

ويقدر.أخرىمشعةنظائرباستخداممماثلةحساباتإجراء
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سنة،بليون5.4بحواليالشمسيالنظامعمرالعلماء،

الرقمهذاويتفق.اليورانيومإلىالرصاصنعسبأساسعلى

كماالقمريةالصخوروأقدم)الشهب(،الرجومأعمارمع

.الأخرىالمشعةالعناصرتحللطريقعنحسابهاتم

الحائطةاسماعةالعمر،طويلةالمشعةالنظائرتحلليشبه

ولهذه.السنينبلايينأوبملايينالوقتتقيسالتيالضخمة

بالافالوقتبهيحسب،ثوانمؤشرالزمنيةالساعة

نصفيساويالذياثمشع،الكربونيمثلوهذا.السنين

الكربونتحليلجعللقد.سنة7)ه..الافتراضىعمره

والمواد،والعظام،للخشبالافتراضىالعمرتحديدالمشع

ممكنا.أمراقبلمنحيةكانتالتي

الإشعاعي،النشاط،الإشعاعيةالطاقةأيضا:انظر

المشع.الكربون

انظر:.والمسلمينالعربعندالجيولوجيا

)الجيودوجيا(.والمسلمينالعربعندالعلوم

بهايقصد.المتحدةالمملكةجيولوجية

والتي،البريطانيةبالجزرالمعروفةالجغرافيةالمنطقةجيولوجية

صخورتتنوعأيرلندا.وجمهوريةالمتحدةالمملكةمنتتألف

هضبةوتتألفكبيرا.تنوعاالبريطانيةالجزروتضاريس

فىسكايفيكويلينوتلالالشماليةأيرلندافيالأنتريم

بعضتتألف.القديمةالبركانيةالنشاطاتبقايامنأسكتلندا

الصخورمنوالجروفوالمنحدراتالرائعةالضيقةالممرات

البناينبعفمناطقوتتألف)الجيرية(.الصلبةالكلسية

الصخورمنويلزوجنو!طإنجلترافيالوسطىوالأجزاء

الجيولوجىللتاريخقليلةأمثلةالمظاهرهذهتمثل.الرملية

البريطانية.للجزروالطويلالمعقد

فىالتغيراتمعيتعاملالذيالعلمهيالجيولوجيا

كما.التغيراتهذهتاريخالجيولوجيونويدرسض.الأر

لعلم.للأرضالصخريةالقشرةتشكلالتىالمواديدرسون

ويعتمد،اليوميةالحياةفيكثيرةفوائدالأرضطبقات

تشادأنيجبإذ.الجيولوجيةالمعلوماتعلىالمهندسون

راسخة.قاعدةعلىالضخمةوالسدودالسكنيةالمجمعات

كانتإذاعماالمهندسينيخبرواأنالجيولوجيونويستطجع

يحتاجكما.ثابتةالبناءمواقعقربأوعندالصخور

.المياهمصادرلتحديدجيولوجيةمعلوماتإلىالمهندسون

البريطانيةالجزرجيولوجية

كلمنوالمشاهدالصخورمننماذجالبريطانيةللجزر

تقع،عاموبشكلتقريبا.الجيولوجىالزمنعصورمنعير

وتصبح.الغربيالشمالفىالبريطانيةالجزرصخورأقدم

.والشرقالجنوبباتجاهحداثةأكثرالصخورنشأة

تشكلتالتيالأولىالصخورأنالجيولوجيونيعتقد

الكتلمنتكونتالتي)الصخورالنماريةالصخورهي

القديمة،الجبالمنالجاريةالأنهارنحتتلقد(.المنصهرة

المنحوتةوالموادالمتكسرةالقطعالأنهاروحملت.الأراضى

وعلىالبحر.قاعفيالموادهذهاستقرتثمالبحر،إلى

الصخورتكونتالسنينملايينامتدتالزمنمنفترات

.أخرىفوقطبقةالرسوبية

الجيولوجيوناستعملالكامبري.ماقبلحقبصخور

البريطانية.الجزرصخورأقدملوصفالمصطبحهذا

منأكثرمنذالقديمةالكامبريماقبلصخورتشكلت

الكامبريماقبلرسوبياتوتدعى.سنةمليون006

هذهوجدتالتوردونية.الرمليةبالصخورالقديمة

الغربيةالمرتفعاتمنالساحليةالأراضيطولعليالصخور

علىالتوردونيةالطقاتتبقىلاسكتلندا.الشمالية

اللويزيانيالنايسالصوانىالصخرمثل،المتحولةالصخور

هيالمتحولةالصخوروتكون.الخارجيالهبريدزفي

المرتفعالضغطتأثيرتحتتماماتحولتالتىالصخور

منإنجلترا،فيووسترهيلزمالفزنوتتألف.العاليةوالحرارة

لماصخوروتوجد.التحولعاليةالكامبريماقبلصخور

ويلز.منأنجليزيفىأيضاالكامبريقبل

بالصخورأيضاتسمى.القديمةالحياةحقبعمخور

مضت.سنةمليون225و006بينتشكلت،الأولية

ترسبترسوبيةصخورالقديمةالحياةحقبصخورومعظم

،للحياةالمعروفةالأشكالأولىتظهروفيهاالبحار،فى

منجزءاالمنقرضةالكائناتهذههياكلأصبحتحيث

ابتوليتالجصتدعىأحافيرمكونةالرسوبيةالصخور

الجبليةالسلاسلتشكلت.الأحفورةانظر:.والتريلوبيت

فيالبحيراتومنطقةأسكتلندأفيالجنوبيةللمرتفعات

والوسطى،الشماليةويلزأجزاءومعظم،مانوجزيرةإنجلترا

حقبخلالتشكلتصخورمنأيرلنداجزيرةومعظم

القديمة.الحياة

منالرسوبياتالعنيفةالأرضيةالحركاترفعتلقد

ضخمةطياتفىالصخوروجعلتالبحار،قيعان

الذي،الضخمةالجبالبناءعصرفيعاليةجبالوتشكلت

بعد.فيماوتهدمتتعرتوقدالكاليدوني،بمالعصريدعى

إلىالشرقيالشمالمنرئيسيبشكلالطياتوتمتد

المظاهربعضفيجيداذلكويتضح،الغربىالجنوب

الصخريةالتكويناتوفيأسكتلندا،فىمورجلنكوادي

الجنوبفيستيرلبلاكالجبليةالسلسلةوفيويلز،لشمالى

لأيرلندا.الشرقي

الحياةحقبخلالالبركانيةالنشاطاتبعضحدثت

إدريسكادرومناطقسنودنمناطقفيويوجد.القديمة
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)كسر(انصداعاليمى()الصورةويلز،حوليدايفد،فىكوبلررأسعند

دايفد.فيأيصا

المنتميةالبركانيةالصخوربعضالإنجليزيةالبحيراتومنطقة

القديمة.الحياةلحقب

بعدالمتكونةالقديمةالحياةحقبصخورتختلف

ترسبتالتىللظروفتبعاالكاليدونيةالأرضيةالحركات

فىالحمراءالرمليةالصخوربعضتشكلتوقدفيها.

الطفلأنكما.صحراويةأجواءتحتأوالبحيرات

الرملتشكلالبحار.قيعانفىتشكلتقدالجيريةوالصخور

طبقاتوتشكلت،الكبرىالأنهاردلتاتفيالزاويالخشن

حيث،الفحميالعصرأثناءالمستنقعاتفىالحجريالفحم

.أخرىونباتاتالسرخسأشجارالنهريةالرسوباتغطت

بناءمنآخرعطمبعصرالقديمةالحياةحقبانتهت

أوالهرسينيةالأرضيةبالحركاتيدعىالجبال

،غرب-شرقطياتتشكلإلىذلكوأدىالارموريكانية

الغربيالجنوبفيكريجبالفيجليةبصورةواضحة

وتلالودارتمورإكسموروفيويلزجنوبيوفيلأيرلندأ

إنجلترا.فىمنديب

بالصخورأيضاوتدعى.المتوسطةالحياةحقبصخور

سنةمليون07و225حوالىبينتشكلت،افطنوية

العصرفىنشأتالتىالعاليةالجبالوتكونت.مضت

الجبالوعزلق،المتوسطةالحياةحقبخلالالهرسينى

بحرمنوأسكتلنداإنجلتراشمالىغطىكبيرابحريالسانا

لإنجلترا.الغريالجنوبالآنهووالذيآخر،

وهىصخر،فيطيةأجسرىأالصورةوتظهر.الرملىالحجرصخرفي

قاحلاالمتوسطةالحياةحقببدايةفىالمناخكان

وهو-المرلوالحمراءالرمليةالصخوروتشكلت)جافا(

شبهالأحواضفى-الكالسيومبكربوناتغنىطين

الكلسيةالصخوروترسبت،المالحةوالبحيراتالصحراوية

وتدعىالبحار.فىالرمليةوالصخوروالطفلالصلصالية

الزمنهذافيتشكلتالتىالجوراسيةالكلسيةالصخور

الدقيقةالجزيئاتملايينمنتتألفلأنهاوذلكبالسرئة،

أخرىمميزةصخوروهناك.السمكبيضبحجمالمستديرة

الجيريةالصخوروهيالمتوسطةالحياةحقبلصخور

الكريتاسية.

العصرصخورإلىتقسم.الحديثةالحياةحقبصخور

07ادفيتشكدتوقد،الرابعالعصرومخورالثالث

تقريباكلهاالثالثالعصرصخورتوجد.الأخيرةسنةمليون

إنجلترا.جنوبفىوكلاهما،ولندنهامبشايرحوضيفي

منتشكلتقدالثالثالعصرصخورأنالجيولوجيونيعتقد

يغطيجزئيا،مغلقبحرإلىجلبتالتىالرسوبياتكتل

بلجيكا.ومعظمفرنسا،شرقىوشمالإنجلترا،شرقيجنوب

كانتإنجلتراشرقيجنوبفىالويلدمنطقةأنالمحتملومن

قدالبحرهذاطينوأن،منخفضةجزيرةأوضحلةمنطقة

علىواسعبشكلالآنيتكشفوالذي،لندنتربةشكل

فىالبحرهذافيالمترسبوالحصىالرملويظهر.السطح

وهامبشاير.فورستونيووسريباكشوتمناطق
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الحياةلحقبالأرضيةالحركاتالجيولوجيونيصف

الأرضيةالحركاتمركزلأنوذلكألبية،كعاصفةالحديثة

علىالبريطانيةالجزروتقع.الألبفيكانالأوروبية

العاصف.العنيفالنشاطعنبعيداالرئيسىالطىحواف

الجزرفيتشكلتالتيوالجبالالهضابفإنالسببولهذا

التيالعملاقةالسلاسلمنكثيراأصغركانتالبريطانية

آخر.مكانفينشأت

الأرضيةالموجاتاصطدمتحيثأسكتلندا،فى

منالمنصهرةاللافاحممتدفقت،القديمةالمقاومةبالكتل

الطريقةوبهذه.الأرضعلىوانهمرتالشقوقخلال

أيرلندافيلأنتريمالضخمةالبركانيةالكتلتشكلت

هذافي،وتكونتأسكتلندا.فيوسكايومل،الشمالية

عنبعيدافينجا!وكهفستافاجزيرةأيضا،الزمن

فيمالهامديلعلىيطلالالحدارالشديدجورديلصخرةجرف

تشكلتوقدإنجلترا،شماليفييوركشايربمن!ةالوطنيديلمتمزه

الفحمي.العصرخلالهذهالجيريةالصخور

ممرانظر:.المائيالعملاقوممرلأسكتلندا،الغربيالساحل

المائي.العملاق

الشماليةأيرلندافيغوليونسليفمنطقةتتألف

تدعىناريةصخورمنسكايفيكولينجبالومنطقة

امتلأتولقد.الثالثالعصرمنأخرىوصخورجابروس،

الممكنومنالعصر،لذلكاللافابحممالصخورش!قوق

إنجلترا.وشماليأسكتلندافيذلكرؤية

منذنسبيةبصورةحديثاالرابعالعصربدألقد

الأمرواقعفيتمعندما،مضتسنةمليونحوالي

وكانت.المعاصرةالجيولوجيةالتكويناتاستكمال

)الزلازل(الأرضيةوالهزاتالأرضيةالصحركات

وهبوطلارتفاعنتيجةالتغيراتبعضوقعتولكن.خفيفة

.المستمرةوالتعريةالبحرمستوى

إنجلترا،جنوبيحاليايمثلالذيالبحرمستوىكانلقد

ونتيجة.الحالىمستواهعنالأمتارمئاتأعلىما،زمنفي

.والأمواجوالجزرالمدبحركاتالصخورتهدمتلذلك

عندمابالأمواجالمقطوعةالعتباتمنسلسلةوتكشفت

أرتفاعفىمرحلةعتبةكلوتمثل،الأراضيارتفعت

للبحر.بالنسبةالأراضىمستوى

فىالبليستوسينعصرخلالكبيرجليديعصرحدث

معظمالجليدغطىولقد.الرابعالعصرمنالأولالقسم

عندوالطميالرمالمنطبقاتوترلممبت.البريطانيةالجزر

مساحاتعلىالجلاميدانطمرتبحيثالجليد،ذوبان

هذامنأجزاءوتعرت،المنخفضةالأراضيمنشاسعة

الجليديةالترممباتمنكبيرةمساحاتأنإلاالغطاء،

.الجليديالعصرانظر:وأسكتلندا.إنجلترأفيباقيةمازالت

الطميالحديثةالترسباتمنالرئيسيةالأنواعتتضمن

المترسبةوالموادريحيةومواد(المتحجرةالنبات)بقاياوالخث

الحالية.الشواطئعلى

الأرضومعالمالجيولوجيا

والتضاريس،للأرضالمكونةالصخورالجيولوجيونيدرس

القوىأنكيفأيضايدرسونكما.الأرضسطحعلى

وقوىالبركانيةوالنشاطاتالأرضيةالحركاتمثلالرئيسية

الطيعية.التضاريستشكلوالأنهارالمثالجمثلالتعرية

داخلمنأساسيةبصورةتشكلت.الأرضيةالحركات

الارتفاعفياختلافاتإلىأدتماوغالبا.الأرضيةالقشرة

التيالقوىالجيولوجيونويسمى.الأرضسطحعلى

تشوهالتي)أيالتكتونيةبالقوىالأرضيةالحركاتتسبب

)تشققاتالتصدع:القوىهذهتتضمن(.الأرضأديم

الصخور)تجعدوالطي(هائلضغطأوالشدنتيجةتحدث

(.هابطةوطياتصاعدةطياتإلى

ء
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المليستوسينى.الحليديالعصرحلالالبريطاليةالجزرمعظمغطىالجليد

فىكماالانحدار،شديدةحدرادذاتعميقةوديالاالجليدنحتولقد

الشواطىءولعضالعليا(.اليسرى)الصورةويلر!يفران!صننانتوادي

فوقحدامرتفعةشواطئالآدهىالمتالح،رمنفيتشكلتالمى

إلىأصسملىاالصورةلىيشاهدالديالمرتفعالشاطئالسحر.مستوى

لأسكتلندا.أعرلىاالساحلديجزيرةهوحورافىاليسار

فىالصحورفىوالالتواءاتالشقوقالجميعشاهدلقد

فىأوالحجارةمقلعوفىالمكشوفةالمنحدراتسطوح

بدرجةالشقوقوتوجد.القطاراتوطرقالطرقمقاطع

وواديأسكتلندا،فىمورجلنواديفيكبيرة

سطحفيكبيرةشقوقوهيويلز،فىلاين-وتالىبالا

تحطمتلقد.الأرضيةالحركاتعننتجتالأرض

بسهولة.تعرتالسببولهذا،الأوديةهذهعبرالصخور

.الصدعخطوطاتجاهنفسفيللجريانالأنهاروتميل

للأراضىالنسبىالارتفاعفيالتغيراتحدثتلقد

ارتفاعوأدى.الجيولوجىالتاريخخلالببطءوالبحار

القمة،منبسطةهضابمنسلسلةتكونإلىالأراضى

فىالهضابهذهرؤيةويمكن.متفاوتهبدرجاتمفصولة

الشمالفىوخاصة،البريطانيةالجزرمنمختلفةأجزاء

فيللبحربالنسبةالأرضسطحيهبطوعندما.والغرب

السفلىاللسانعلىالبحريفيضفسوف،أخرىمرات

مسننة.الطريقةبهذهالشواطئخطوطوتصبح.للوديان

أيرلندا،غربيجنوبفيودينجلبانتريخليجاويعد

الشواطىءعلىأمثلةويلزجنوبىفيهافنوميلفورد

إلىالأحيانبعضفيالأرضيةالحركاتوتؤدي.المغمورة

عواملوتنحت.الرسوبيةللصخورالأفقيةالطقاتميل

بهذهوتنشأ.الصلبةالصخوروتظيرالهشةالصخورالتعرية

(.الهضابمن)حزامالكويستةالطريقة

عادةالبركانىالنشاطيحدث.البركانيالنشاط

اللافاحمموتندفع.الرئيسيةالارضيةالحركاتمعمتزامنا

وأحيانا.الأرضسطحعلىوتنسكبالأحيانبعضفي

المائيالعملافممرويعد.الأرضتحتاللافاتتصلبأخرى

ستافاجزيرةعلىالفينجالوكهفالشماليةأيرلندافى

شكلتالتى،البازلتيةاللافالانسكاباترائعةأمثلة

فىسيلالوينتتألف.البازلتانظر:.ضخمةأعمدة

إلىطريقهاشقتمنصهرةصخورمنبناينجبالشمالى

وتسود.الأرضتحتوتصلبتالرسوبيةالصخورداحل

كربيفىالصلبةالناريةالصخورمنمشابهةأحزمة

للصخرالبطيءبالتبريدالجرانيتتشكلفلقدأسكتلندا.

إندولاندزدارتموروتعد.الأرضتحتغرففيالمنصهر

أسكتلندافىوأبردينإنجلترافىالبحيراتمنطقةفيوشماب

جرانيتية.صخورمناطقكلها



الأرضيةالحركاتعنالناتجةالشديدةالضغوطتستطع

كاملبشكلتغيرأنالبركانيللنشاطالمصاحبةوالحرارة

ويلزشماليفيوجدالذيالأردوازويعدموجودا.صخرا

الذيكونيارامرمرويوضح.للضغطنتيجةمتحولأصخرا

الكلسى.الصخرعلىللحرارةالكبيرالتأثيرأيرلندافيوجد

عصرأثناء(الجليدية!الأنهارالمثالتحركتالتجلد.

الأنهاروديانبطولأسفلإلىالجليديالبليستوسين

أجزاءإلىالجليدفيالمطمورةالصخوروتكسرت.الموجودة

الطريقةبهذهالوديانواستقامت.الوديانوأطرافقاعدةفي

فرانكوننانتوادييعدلا.حرفشكلمتخذةوتعمقت

مثالينالبحيراتمنطقةفياللانجدالوواديويلزشمالىفى

وتندفعرا.حرفشكلعلىالتيللأوديةنموذجيينتقريبيين

الجليديالنهرأماموالتربةالصخوركتلالجليدذوبانعند

نهائي.جليديع!خريكركامالواديعبرركاماتاركة

فيالجليديالصخريالركامويكون.الجليديالركمامانظر:

.المذابالجليديالماءيعوقسداالأحيانبعض

دائرية،شبهمنخفضاتالجبالقممقربششكل

صخريةجدرانوذاتالبراكينفوهاتتشبهضخمة

الحلقةأوالغارالمنخفضاتهذهتدعىالانحدار.شديدة

مشاهدةويمكن.الجليدياتنشوءموضعتتخذحيث

منالعاليةالأرأضيمناطقفيالمنخفضاتهذهمنالعديد

.البحيراتومنطقةويلزفيوخاصة،البريطانيةالجزر

بحرعبرتتحركالتىالثلجيةالكتلأغطيةتنتج

وتحرك.أخرىأرضيةأشكالاإسكندينافيافيالشمال

وهذهالبحر.بمياهالتآكلنتيجةنحتتالجروفهذهمنالسفلىالأجزاء

وايت.أوفآيلعلىساسدونفيموجودةالرملىالحجرمنالجروف

796المتحدةالمملكةجيولوجبة

وتتألف.التحتيةالصخورمادةبعنفالثلجيةالغطاءات

علىيحتويالذيالطينمنرئيسيبشكلالمادةهذه

الطنيةالركاميةالجلاميدتدعى.وصغيرةكبيرةجلاميد

هذهوتنتشر.الجليديةالحدبةالبيضىالشكلذات

وإنجلترا.وأسكتلنداأيرلندامناطقبع!فيالأشكال

الثلجيةوالأغطةالمثالجتركت.التعريةعمليات

الجزرضمنأخاذةأرضيةأشكالاالجليديللعصرالمنتمية

الماءيحدثهاالتيللتعريةالمستمرةالعملياتلكن،البريطانية

.الأرضمعالمتشكيلفىاستمرتوالبحرالجاري

والجزر.الجاري2الماهوالتعريةفيالأساسىالعاملإن

منبشبكةمغطاةالجيريالحجرمناطقبعضعداالبريطانية

أمامهاتدفعالجبالفيالجداولإن.والجداولالأنهار

وتؤدي،السفحنحوالأخرىالمهلهلةوالموادالصخور

ويميل.الواديتعميقإلىالقاعمعالجلاميدأحتكاكعملية

جرفهاالتيالمواديطرحثم،جوانبهوتعريةالتعرجإلىالنهر

يضربللتعريةقويااخرعاملايشكلالبحركذلك.أمامه

انهيارها.ويسببالساحليةالجروفأسفل

الئربةوانواعالجيولوجيا

حيث،وسائلبعدةالصخورالنحتعملياتتحطم

فيللمياهالمتناوبوالذوبانبالتجمدالشقوقومميعيتم

وتحدثالأمر.آخرفىالصخوروتتكسرالصخور،فواصل

كربونيةحمضيةذاالمطرماءكونبسببأيضاالتعرية

هذهمثلتكونالصخور.تفتتإلىيؤديماوهذا،قليلة

متلونجد.البحريالتآكلعنناتجةالجروفهذهعلىالموجودةالأخاديد

لمحانجلترا.دوريستإقليمفيبورتلاندفيالحيريالحجرمنالجررفهده
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أدنبره،فطآرثرسيت

منيتألصأسكتلندا،

حيثبركانيةفوهة

الحمممنهاتدفقت

.مرةداتالمنصهرة

أسداآرثرسيتوتشبه

الفوهةتدعى.راقدا

الأسد،رأساليسرى

اليمنىالموهةوتدعى

الأسد.فخذ

نأالنباتاتتستطيعالتىالمفككةالمادةمنغطاءالعملية

منها.التربةوتتطورفيها،تنمو

الذيللصخرتبعاالتربةأنواعالجيولوجيونيصنف

منأنعلىبرهنواالروسالعلماءلكن.منهتشكلت

التيالعملياتعلىبالاعتمادالتربةتصنيفالأفضل

هذهمثلفى-كبيرحدإلى-المناخويتحكممنها.تطورت

ثلاثأواثنتينإلىاشبريطانيةالجزرتربةوتعود.العمليات

الجزرلأنوذلك.الكبيرةالعالميةالتربةمجموعاتمن

الرئيسية.المناخمناطقإحدىتمصمنالبريطانية

معدلعلىالبريطانيةالجزرفىالأمطارهطوليزيد

التربةفىللماءالرئيسيةالحركةفإنالسببولهذاالتبخر.

لأنالمذيبةالمادةوتميل.أسفلإلىالسطحمنتكون

المستوياتفيترسيبهاليعادالسطحيةالطقاتتغسل

ع!ليةوتؤدي.الترشيحالعمليةهذهوتدعى.السفلى

التربة،فىمميزةطبقاتثلاثتشكيلإلىعادةالترشيح

)أ(العلويةالطبقةتخضع.التربةمقيمتشكلحيث

الأملاحترسيبيعاد)ب(الثانيةالطقةوفي.للترشيح

وتكون)1(.الطبقةمنجاءتالتىالدقيقةوالموادالذائبة

تحطمالذيالأصليالصخروهيالأسفلإلى)ج(الطبقة

التربةيمثلالسابقالتربةومقطعالجذور.وفعلبالتعرية

جدأالمميزةالتربةوهي،النموذجيةالرماديةأوالبيضاء

البريطانية.للجزر

المناطقفيالتربةمنأخرىأنواعبريطانيافىتوجد

الجنوبمنجفافاالأكثرالاجزاءوفي،العاليةالرطوبةذات

مميزةخصائصذأالصخرفيهايكونالتيوهي،والشرق

التربة.انظر:.الكلسيالصخرمثل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

حزيرة،مانالحجريالهحممقاطعة،ليك

البحيراتمنطقةجمال،كولينمورحلى

الموضوعصرعنا

البريطايةالجزرجيولوجية-ا

المتوسطهةالحياةحقبصحور-حال!!امبريماقملحفصحور

الحديتةالحياةحقبصحور-دالقديمةالحياةحفصحور-!

الأرضومعالمالجيولوجيا-2

التحلد-حالأرضيةاالحركات-أ

التعريةعمليات-دالبركالىالنشاط-!

التربةوأنواعالجيولوجيا-3

الأرضسطحيدرسعلمالجيومورفولوجيا

وأالجيولوجيامنفرعفهو.عليهتطرأالتيوالتغيرات

اطيعية.االجغرافيا

فيم.المنتظمةالتغيراتمنبحلقاتالأرضسطحيمر

مناظروتشكلالصمخورالتعريةعواملتنحت،الوقتمرور

التيالمناظروتعتمد.الأرضلسطحالأشكالمتعددة

التعرية.انظر:.التعريةوعاملالصخورنوععلىنشاهدها

أشكالأالرمليةالصخورمنطبقةتنتج،المثالسبيلفعلى

منطبقةتنتجهاالتيتلكعنالأرضلسطحمختلفة

أشكالا(الجليدية!الأنهارالمثالوتنحت.الجيريالحجر

وتياراته.البحرشاطئأمواجتشكلهاالتىتلكعنمختلفة

المياهمجاريوتشكلأيضا.مهمالزمنعاملأنكما

القديمة.بالمجاريالمشكلةتلكعنمختلفةمناظرالحدشة

لوصفمعاالعواملهذهالجيومورفولوجياعلميجمع

الكيفيةطريقعنالأرضسطح)تضاريس(طبوغرافية

بناءالطوغرافياتصنفأنهاكماالصخور.فيهاتظهرالتى

وبهذهما.لمنطقةالتارلإلجيولوجىيبينوهذا.أصلهاعلى

مكامنعلىالعثورفىالجيومورفولوجياتساعد،الطريقة

.الماءمصادرمكامنأوالثمينةالمعادن

الأرص.:أيضاانظر

.ولونكا:نظرا.جييولئغ
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